
 

  

 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Departament Rozwoju Regionalnego                                       
 Rzeszów, 2016-12- 
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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 
 

I. Zamawiający: Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie  
 

II. Nazwa zadania: ” Dostawa 12 sztuk telefonów komórkowych na potrzeby Sieci Punktów 
Informacyjnych w województwie podkarpackim.” 
  

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

Wymagania dotyczące aparatów telefonicznych:  

a) Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe komórkowe aparaty telefoniczne 

w oryginalnym opakowaniu producenta, uniemożliwiającym ich uszkodzenie, 

z naniesionym na opakowaniu w sposób czytelny numerem fabrycznym aparatu 

telefonicznego, objęte minimum 12 miesięczną gwarancją producenta,                             

wraz z akcesoriami (dostępnymi standardowo wraz z aparatami telefonicznymi                    

w jednym zestawie). Dostarczone aparaty telefoniczne nie mogą być zabezpieczone 

przez producenta na życzenie operatora, powodujące brak autoryzacji kart SIM 

pochodzących od innych operatorów (brak Simlok).  

b) Dostawa fabrycznie nowych komórkowych aparatów telefonicznych do siedziby 

Zamawiającego (Al. Ł. Cieplińskiego 4; 35-010 Rzeszów) musi być wliczona w cenę 

oferty. 

c) Zaoferowany model telefonu Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu 

oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia 

Parametry techniczne i jakościowe telefonów: 

INFORMACJE OGÓLNE: 

Typ urządzenia:     Smartfon 

Pamięć wewnętrzna:                                    co najmniej 8 GB 

Rodzaj karty SIM:                                        micro SIM/mini SIM/ nano SIM 

Czytnik kart pamięci microSD:                     Tak 

Pamięć zewnętrzna:                                     microSD 



 

  

Minimalna pojemność karty:                         32 GB 

Złącza:                                                           micro  USB  oraz miniJack 3.5 mm 

System operacyjny:                                      Android/Windows Phone/IOS 

Procesor:      minimum czterordzeniowy 

Wielkość wyświetlacza:    min. 4,5 cale – maksimum 6 cali 

Pamięć RAM:      co najmniej 1.5 GB 

Ekran dotykowy:     Tak 

Dual SIM:                                                      Tak 

System GSM, UMTS:                TAK 

Waga (g):      minimum 110 g do maksymalnie 160 g 

Pojemność akumulatora/baterii [mAh]:         co najmniej 1900 mAh                  

Rozdzielczość wyświetlacza                          min. 1280 x 720 

TRANSMISJA DANYCH: 

Wi-Fi:                                                            Tak 

Bluetooth:                                                     Tak 

HSDPA:      Tak 

HSUPA:      Tak 

EDGE:      Tak 

GPRS:      Tak 

LTE:                                                              Tak 

KOMUNIKACJA: 

SMS:       Tak 

MMS:       Tak 

Email:       Tak 

Nawigacja/GPS:     Tak 

MULTIMEDIA: 

Aparat:      co najmniej 13 Mpix 

Lampa błyskowa:     Tak 



 

  

Wideo:      Tak  

Dyktafon:      Tak 

Odtwarzacz MP3:     Tak 

FUNKCJE: 

Przeglądarka:     HTML 

Java:       Tak 

Terminarz:      Tak 

Alarm wibracyjny:     Tak 

Wybieranie głosowe:     Tak 

System głośnomówiący:                               Tak 

Funkcja rozdzielania sygnału WiFi                Tak 

Czas rozmów:                                               co najmniej 11 godzin na jednym ładowaniu 

Czas czuwania:                                            co najmniej 290 godzin na jednym ładowaniu 

Obudowa:                                                     klasyczna – ekran dotykowy 

Kolor obudowy:                                            czarny, srebrny, szary lub biały 

 
 

 
 

IV. Termin realizacji zamówienia:  do 21 grudnia 2016 roku (wymagany**/pożądany**) 
 

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym/i 
kryterium/iami: 

 
  
 

Lp. Kryterium Waga kryterium (%) 

1. Cena 100 

 
 
 
 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 100 punktów:                                             

Punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru: 



 

  

 

Liczba przyznanych punktów = 
najniższa zaoferowana cena brutto 

x 100 
cena ocenianej oferty brutto 

 

 
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 
zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem 
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT(sposób obliczenia ceny). 
 

VII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną 
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała 
waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji świadczenia). 
 
 

VIII. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym  (według wzoru określonego przez 
Zamawiającego).  
2. Oferta powinna zostać złożona do dnia: 8 grudnia 2016 roku do godz. 10:00               
w formie elektronicznej na adres gpi@podkarpackie.pl, fakultatywnie drogą pocztową, faxem 
pod nr 17 747 64 27, osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Cieplińskiego 4 pok. 226                 
w zamkniętej opisanej kopercie.  
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert 
zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. 
Oferta przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu składania ofert zostanie usunięta 
bez jej otwierania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może 
wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu 
wyznaczonego na składanie ofert. 
4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
 
 
 

IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
 1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego                          
ul. Cieplińskiego 4, pok. 226  o godz. 10:15, w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Damian Pałys, Tel. 17 773 60 19 
 
 
 

X. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji zamówienia: 
 

1. 1. Za wyjątkiem zapisów w pkt. 2 w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia 
powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty, Wykonawca, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. 
Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
XI. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia  
 

mailto:gpi@podkarpackie.pl


 

  

1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

 
dane do faktury:   Województwo Podkarpackie 

                                   al. Łukasza Cieplińskiego 4 
                                   35-010 Rzeszów 

                                   NIP:  813-33-15-014 
 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

3. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny gdy jest ona 
kryterium decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej 
oferty w drodze negocjacji ustnych  z podmiotami, które złożyły te oferty. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 
2014 – 2020 – Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”.                                   
Numer Umowy DIP/BDG – II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

                                                                                          
                                                                                                (data, podpis Zamawiającego) 

Załączniki: 
1.Formularz ofertowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** niewłaściwe skreślić, wskazać termin                                        



 

  

 


