
 
 
Załącznik nr 1 do zapytania  
W zakresie usług telekomunikacyjnych : 

Cena abonamentu  
Ilość 

abonament
ów 

Cena 
netto/miesiąc 

Wartość 
podatku 

VAT 
wyrażona 

w % 

Cena 
brutto/miesią

c 

Nielimitowane połączenia do 
wszystkich sieci, numery 
stacjonarne, nielimitowane 
smsy/mmsy 
Internet – min. 12 GB 
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RAZEM 9       

 

Cena telefonu 
Ilość 

abonament
ów 

Cena 
netto/sztukę 

Wartość 
podatku 

VAT 
wyrażona 

w % 

Cena 
brutto/sztukę 

Telefony komórkowe zgodnie ze 
specyfikacją.  
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W zakresie dostawy aparatów telefonicznych wraz z akcesoriami:  
 

Opis parametrów Parametry graniczne 

Parametry oferowane 
– należy podać i 

szczegółowo 
opisać każdy 

oferowany parametr 

Przekątna wyświetlacza  min. 6,53 " max. 6,9  

Rozdzielczość ekranu  

Min czy max.  
1600 x 720 pikseli  

 

Częstotliwość odświeżania ekranu  Min. 60 Hz   

Wyświetlacz   HD+   

Aparat tylny   min. 13 Mpix   

System operacyjny     

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=321001774
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=62525115745
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=86433074265
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320995948


Procesor   
MediaTek Helio G25 
min. 8-rdzeniowy  

 

Pamięć RAM  Min. 2 GB   

Pamięć wbudowana  Min. 32 GB   

Czytnik kart pamięci microSD  

32- 512 GB  
 

 

Pojemność baterii  min. 5000 mAh   

Menu w języku polskim   tak   

Złącza   
micro USB, 
słuchawkowe typ 3,5 
mm jack  

 

Łączność bezprzewodowa      

Wi-Fi  tak   

LTE  tak   

Płatność zbliżeniowa (NFC)  nie   

Bluetooth  tak v5.0   

Zakresy częstotliwości pracy LTE   

2600, 2500, 2300, 
2100, 1900, 1800, 
1700, 900, 850, 800, 
700  

 

HSDPA / HSUPA / HSPA+   tak / tak / tak   

Zakres częstotliwości pracy UMTS/WCDMA   850, 900, 1700, 1900   

GPRS / EDGE   tak / tak   

Zakresy częstotliwości pracy GSM   850, 900, 1800, 1900   

Funkcje multimedialne      

Aparat tylny  13 Mpix   

Funkcje aparatu   

autofocus, ledowa 
lampa błyskowa, 
nagrywanie filmów 
Full HD 1080p  

 

Aparat przedni   Min. 5 Mpix   

Rozdzielczość nagrywania wideo   FullHD   

Przysłona obiektywu   
Min. 13 Mpix - f/2.2 - 
tylny  

 

   
Min. 5 Mpix - f/2.2 - 
przód  

 

Nawigacja: odbiornik GPS   
tak / GPS, A-GPS, 
GLONASS, Beidou  

 

Odtwarzacz MP3  tak   

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14136441503
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2808454592
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14138268062
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=17921322313
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=320211948
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215267472
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2215267472
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14146760217
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2254278444
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2106029164
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14146525561
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=141355516
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2053418582
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37080499401
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37080499401
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2250980392


Odtwarzacz audio   
AAC, AAC+, AMR, 
eACC+, MIDI, WAV  

 

Odtwarzacz wideo   H.264, H.265, MPEG4   

Funkcje telefonu      

Standardy wysyłania/odbierania 
wiadomości   

e-mail, MMS, SMS  
 

Rodzaj karty SIM  nano SIM   

Dual SIM  tak   

Czujniki   
akcelerometr, czujnik 
światła otoczenia, 
czujnik zbliżeniowy  

 

Funkcje dodatkowe   
Google Play, HD Voice, 
obsługa USB OTG  

 

Parametry fizyczne      

Obudowa  

klasyczna - ekran 
dotykowy  

 

Kolor obudowy   Do wyboru   

Bateria   min. 5000 mAh   

Czas pracy na baterii do  Min. 38 godzin   

Ładowanie szybkie/bezprzewodowe   tak / -   

Typ gniazda ładowania   microUSB   

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)   
Min. 164,9 x 77,07 x 
9,0 mm  

 

Waga   194 g   

Wyposażenie      

Ładowarka   tak   

Gwarancja      

Gwarancja   Min. 24 miesiące   

Oferowany model / rok produkcji  podać  

 
Umowa 24 miesiące.  
 
Telefonia Komórkowa: 
Usługi telekomunikacyjne w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą   fabrycznie 
nowych telefonów.  
 
 

1) Nielimitowane minuty do wszystkich sieci 
2) Nielimitowane minuty na telefony stacjonarne 
3) Nielimitowane smsy/mmsy do wszystkich sieci 
4) Internet w telefonie – min.  12 GB  

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2053467874
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2053481536
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=8520116867
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2250741248
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2053454642
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2053458504
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2053458504
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=37079004785
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=2250764542
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=383200236
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=71996423137


 
Wymagania szczegółowe: 
1) umowa zawarta na okres do dnia 31.08.2023r.  
2) aktywacja kart 0 zł 
3) wymiana kart SIM w razie zgubienia, zniszczenia (wydanie duplikatu karty) – 0 zł 
4) sekundowe naliczanie 
5) dostępność serwisu 24 h 
6) darmowa usługa sprawdzania stanu konta każdego numeru 
7) internetowe Biuro Obsługi Klienta 
 
Wymagania szczegółowe: 
1) 24 miesięcy gwarancji na aparaty (w uzasadnionych przypadkach gwarancja może zostać 

udzielona na inny okres, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy – np. gdy producent nie 
udziela gwarancji na okres 24 m-cy) 

2) 12 miesięcy gwarancji na akcesoria 
3) 6 miesięcy gwarancji na baterie  
4) telefony fabrycznie nowe każdy telefon musi posiadać w zestawie ładowarkę i słuchawki 
5) dostarczone urządzenia muszą być pozbawione SIM-LOCK 
6) Wykonawca zapewni karty SIM standard z możliwością redukcji rozmiaru do micro i nano. 
7) Karty gwarancyjne do każdego telefonu podpisane przez Wykonawcę  
8) Dostawa telefonów oraz kart SIM nastąpi w przeciągu 3 dni roboczych od złożenie 

zamówienia 
 

 
1) Wykonawca poda i uruchomi kanał kontaktowy (faks lub adres email) - czynny 24 

godziny / 365 dni do zgłaszania uszkodzonego sprzętu oraz celem udzielenia 
konsultacji telefonicznych. 

2) Wykonawca zapewni bezpłatny odbiór uszkodzonego sprzętu i dowóz naprawionego 
sprzętu. 

3) Odbiór i dowóz sprzętu dokonywany będzie z siedziby Zamawiającego. 
4) W przypadku braku możliwości dokonania naprawy uszkodzonego sprzętu 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inny egzemplarz sprzętu o identycznych 
parametrach. 

5) Wykonawca dokona wymiany aparatu, na nowy wolny od wad po trzech naprawach 
tego samego aparatu. 

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt podczas transportu. 
7) Rozpoczęcie usuwania awarii winno nastąpić nie później niż następnego dnia roboczego 

licząc od dnia otrzymania zgłoszenia. 
8) Nieodpłatne naprawy gwarancyjne Sprzętu lub, w przypadku braku możliwości jego 

naprawy, wymiana wadliwego Sprzęt na nowy, odbywać się będzie w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania zgłoszenia  

 
 
 
 
 
 



 
Wzór - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym  

Oświadczenie 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego  z dnia …………………………………………………………… 
 
ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
działając w imieniu i na rzecz: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(dane Wykonawcy – pełna nazwa i adres firmy) 
 

oświadczam, że: 

 
Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, tzn. nie występują żadne  
powiązania kapitałowe lub osobowe w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zamawiającym lub 
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 
 

………………………………. 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ponadto: 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia jej złożenia. 
 

1) Administratorem danych osobowych pracowników/współpracowników Wykonawcy 
jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej z siedzibą 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo  
kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl; 

3) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i nazwiska, 
stanowiska służbowego, danych kontaktowych (numeru telefonu). Państwa dane 
zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą (tj. od Wykonawcy) 
oraz są przetwarzane w wyniku współpracy między Administratorem, a Wykonawcą; 

4) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) w 
zw. z wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny oraz f) RODO, 
tj. w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Wykonawcą, w celach 
kontaktowych, ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; 

5) Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 
podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z którymi Administrator zawarł 
umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, 
dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym 
usługę z zakresu ochrony danych osobowych). 

6) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między 
Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia 
roszczeń, wynikający z przepisów prawa. 

9) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych a także 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu ich 
przetwarzania 

 
 
 
 
 
 

       
 
 

…..……………………… 
(data i podpis Wykonawcy) 

  

mailto:kancelaria@wolski.med.pl

