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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy (zwany dalej 

„Zamawiającym” lub „NASK-PIB”) 

ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

Tel.: +48 223808200 Faks: +48 223808391 

E-mail: zakupy.ose@nask.pl 

Adres strony internetowej: www.nask.pl 

 

II. Zasady prowadzenia postępowania: 

1. Niniejsze zapytanie ofertowe (zwane dalej „Postępowaniem”, „Zapytaniem”) prowadzone będzie w sposób 

zapewniający przejrzystość oraz zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 

2. Postępowanie prowadzone będzie na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 

lipca 2017 r. 

3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.). 

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

 

III. Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa telefonów komórkowych dla NASK-PIB. 

Dostarczone telefony komórkowe musza być fabrycznie nowe i nieużywane, sprawne technicznie, 
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r.  i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje to producent.  

2. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

(SOPZ) - stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania oraz Wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 5 do 

Zapytania. 

3. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

4. 32250000-0 – Telefony komórkowe 

5. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Dostarczenie telefonów komórkowych będzie się odbywać na podstawie jednostkowych Zamówień 
składanych przez Zamawiającego u Wykonawcy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy.  
Termin realizacji Zamówienia jednostkowego - nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużeniu okresu trwania umowy, jednak nie dłużej niż do 

6 miesięcy.  

7. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia będzie stanowiła maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie zamówienia. Wynagrodzenie za każdorazową dostawę 

będzie ustalane zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w Formularzu cenowym, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania. Dostawy realizowane będą na podstawie składanych przez 

Zamawiającego Zamówień jednostkowych, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.  

8. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za 

wykonanie zamówienia o 10% - zgodnie z zapisami zawartymi we Wzorze umowy stanowiącymi Załącznik 

nr 2 do Zapytania. 

mailto:zakupy.ose@nask.pl
http://www.nask.pl/
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9. Częściowo przedmiot zamówienia jest przewidziany do współfinansowany ze środków publicznych, w 

szczególności ze środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej. Szczegóły w tym zakresie Zamawiający 

będzie podawał na etapie realizowania poszczególnych Zamówień. 

10. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział 

podwykonawców w realizacji zamówienia. 

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, przesłanki 

wykluczenia oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w 

postępowaniu:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

a. wiedzy i doświadczenia tj. wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co 

najmniej 2 dostawy z których każda:  

- polegała na dostawie telefonów komórkowych;  

- wartość dostawy wynosiła co najmniej 10 000,00 zł brutto.  

UWAGA: 

• Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw dla potwierdzenia spełniania ww. warunku 
udziału w postępowaniu. 

• W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę dostawy, poza zakresem 
wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi 
zostać wartość dotycząca tej części dostawy, która obejmowała zakresem dostawy, o których mowa 
powyżej.  

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie ww. 
warunku w ramach danej Części, Wykonawcy wykazują łącznie. 

2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, należy złożyć: 

a. „Wykaz dostaw”  wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i zostały wykonane oraz 

załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie (referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane). 

UWAGA: 

Zamawiający nie uzna faktury VAT jako dowodu określającego czy dostawy zostały wykonane 

należycie.  

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.). 

2) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

rozdziale IV pkt 1  powyżej. 
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4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie 

przesłanki, o której mowa w pkt 3 ppkt 1) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 

dokumenty: 

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  

2) Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) niniejszego rozdziału składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, 

o których mowa w ppkt 2) lit. a) powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, 

jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.). 

Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z Ofertą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej 

zobowiązany jest wskazać w pkt. 10 Oferty jaki dokument Zamawiający może uzyskać oraz wskazać 

odpowiednią bazę danych. 

5. Wartości podane w walutach innych niż złoty polski przeliczone zostaną przez Zamawiającego według 

średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia ukazania się Ogłoszenia lub jeśli w danym dniu nie 

zostały opublikowane kursy, to według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia 

po ukazaniu się Ogłoszenia. 

6. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”. 

7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

a. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 

podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1) powyżej, natomiast warunek określony w pkt 1 

powyżej muszą spełniać łącznie.  

b. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument, o którym 

mowa w pkt 4 ppkt 1) powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

natomiast dokument o którym mowa w pkt 2 powyżej składa Wykonawca który wykazuje spełnianie 

warunku udziału, o którym mowa w pkt 1 powyżej. 

8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu) innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

9. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (tj. wiedzy i doświadczeniu) 

innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
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niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe (tj. wiedza i doświadczenie), pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe (tj. wiedza i doświadczenie) podmiotu, o których mowa w pkt. 8 

powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

• zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

• zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 8 powyżej.  

 

V. Opis sposobu sporządzenia oferty: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu. Treść oferty musi odpowiadać 

treści Zapytania. 

4. Oferta składa się z: 

a. Wypełnionego i podpisanego Formularza „Oferta” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do 

Zapytania. 

b. Wypełnionego i podpisanego Formularza Cenowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 

do Zapytania. 

c. Wypełnionego i podpisanego „Wykazu dostaw” – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

Zapytania, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie – złożonego w celu 

potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

d. Zobowiązania innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca zgodnie z rozdziałem IV 

pkt 8-11 Zapytania, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował tymi 

zasobami - w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien załączyć do 

oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

7. Oferta wraz z załącznikami (a także zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej 

przez Wykonawcę oferty) musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela 

Wykonawcy.  

8. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w 

swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo do podpisania 

oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi zostać 

dołączone do oferty (o ile pełnomocnictwo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę). 
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9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę musi zostać dołączone do oferty. 

10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

11. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język 

polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.  

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 
VI. Miejsce oraz termin składania ofert: 

1. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie.  

 

 

 

 

 

2. Zamawiający zastrzega możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Informację o przedłużeniu terminu 

składania ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze 

Zapytanie ofertowe.  

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta winna być 

zaadresowana następująco: 

 

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy 

ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

 Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: 

„Dostawa telefonów komórkowych dla NASK-PIB” 

nie otwierać przed dniem 09.04.2018, godz. 12.00 

 

znak postępowania ZZ.2131.131.2018.AFG[OSE2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B] 

 

4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrzona oraz zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

5. Zamawiający otworzy i oceni złożone oferty – nie wcześniej niż po upływie terminu wyznaczonego na ich 

składanie.  

6. Informacja o ofertach, które zostały złożone w postępowaniu zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne niezwłocznie po otwarciu ofert.  

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że nastąpi 

to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert. Powyższa zmiana oferty lub 

złożenie oświadczenia o wycofaniu oferty wymaga formy pisemnej. Zmiana oferty oraz oświadczenie 

o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Koperta będzie 

dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu 

Miejsce: 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - 

Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa 

Termin składania 
ofert: 

do dnia 09.04.2018 r. 
do godz. 12:00. 

http://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne
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oferty Wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu 

zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

VII. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1. W niniejszym postępowaniu składane przez Wykonawców oferty wraz z załącznikami (z zastrzeżeniem pkt 2 

poniżej), zmiany oferty, powiadomienie o wycofaniu złożonej oferty, muszą zostać złożone w formie 

pisemnej, natomiast pełnomocnictwa muszą zostać złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

2. Dokument, o którym mowa w rozdziale V pkt 4 lit. c Zapytania tj. dowody potwierdzające należyte 

wykonanie dostaw wskazanych w „Wykazie dostaw” - należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, a w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – składa odpowiednio Wykonawca, którego dany dokument 

dotyczy. 

3. Wezwania Zamawiającego oraz pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy czym 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Zamawiający wymaga, aby cała korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania prowadzona 

była w języku polskim. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Filipczak-Gomułka, 

email: zakupy.ose@nask.pl. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania, kierując wniosek o 

wyjaśnienie treści Zapytania na adres podany w pkt 5 powyżej. 

7. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, jeśli prośba Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień treści 

Zapytania ofertowego wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynie po upływie 

terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 

wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

8. Treść wyjaśnieniami wraz z zapytaniami bez ujawnienia źródła zapytania Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe. 

9. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści Zapytania przed upływem terminu składania ofert. 

Informację o zmianie treści Zapytania, Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zostało 

zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe. 

10. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli 

jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

 

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

1. Cena oferty brutto wskazana w  Formularzu „Oferta” (stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania) zostanie 

wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

Zapytania.  

2. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Łączna cena oferty brutto określona w Formularzu „Oferta”, nie stanowi wartości wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, lecz służy porównaniu ofert złożonych w postępowaniu i dokonaniu przez Zamawiającego 

wyboru najkorzystniejszej oferty. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

zamówienia będzie stanowiła maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie 

mailto:zakupy.ose@nask.pl
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zamówienia.  Wynagrodzenie Wykonawcy za daną dostawę telefonów komórkowych określone będzie 

każdorazowo w Zamówieniu, zgodnie z cenami określonymi w Formularzu cenowym. 

4. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego 

wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.  

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku  

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

 

IX. Badanie, ocena ofert, wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie ofert: 

1. Zamawiający może zwrócić się o udzielnie wyjaśnień treści złożonej Oferty wraz z załącznikami. 

Zamawiający może również wezwać do złożenia wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne części 

składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Obowiązek wykazania, że oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny spoczywać będzie na Wykonawcy. 

2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia brakujących lub zawierających błędy 

dokumentów, w tym pełnomocnictw.  

3. Zamawiający poprawi w treści oferty następujące omyłki: 

a. oczywiste omyłki pisarskie, 

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w 

postępowaniu określonych w rozdziale IV pkt 1 Zapytania lub braku podstaw do wykluczenia określonych 

w rozdziale IV pkt 3 Zapytania. Oferta Wykonawcy wykluczonego podlega odrzuceniu.   

5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy: 

a. jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. c powyżej, 

b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

c. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

d. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu. 

e. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

f. Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, nie zgodni się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 3 lit. c powyżej, 

g. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

h. Wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą, o którym mowa w rozdziale XI pkt 2 

Zapytania ofertowego. 
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i. Wykonawca posiada z Zamawiającym powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa w 

podrozdziale 6.5.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.1 

j. cena jednostkowa netto za 1 telefon komórkowy będzie przekraczała odpowiednio z Grupy A – 

kwotę 3 500 zł netto, z Grupy B – kwotę 1 100 zł netto, z Grupy C – kwotę 600 zł netto lub z 

Grupy D – kwotę 5 000 zł netto, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 

 

X. Kryteria oceny ofert: 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie niżej określonych kryteriów oceny 

ofert: 

Lp. Nazwa kryterium  Znaczenie kryterium 

(w %)  

1 Cena oferty brutto 95 

2 Gwarancja  5  

2. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu i nie podlegających 

wykluczeniu, których oferty nie podlegają odrzuceniu, przyznając punkty w ramach poszczególnych 

kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. 

3. W kryterium „Cena oferty brutto” ocena ofert  zostanie dokonana w następujący sposób:  

 

Cena brutto najtańszej oferty 

-------------------------------------------  x 95 = liczba punktów    

Cena brutto badanej oferty 

 

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 95 pkt. Końcowy wynik 

powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

 

UWAGA: 

Zaproponowana cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy A nie może przekraczać kwoty 

3 500 zł netto 

Zaproponowana cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy B nie może przekraczać kwoty 

1 100 zł netto 

Zaproponowana cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy C nie może przekraczać kwoty 

600 zł netto 

Zaproponowana cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy D nie może przekraczać kwoty 

5 000 zł netto 

                                                           
1 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe  rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
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Jeśli zaoferowana przez Wykonawcę cena jednostkowa netto za telefon komórkowy przekroczy 

powyższą  wartość w ramach danej Grupy telefonów komórkowych, oferta Wykonawcy zostanie 

odrzucona.  

4. W kryterium „Gwarancja” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:  

Kryterium „Gwarancja” będzie rozpatrywane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę okresu 

gwarancji. 

Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w pkt 6 Formularz 

„Oferta” (stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania).  

• najkrótszy okres gwarancji – 24 miesiące 

• najdłuższym okres gwarancji – 30 miesięcy 

Wykonawca może zaoferować okres gwarancji w pełnych miesiącach. 

Oferty z 24 miesięcznym okresem gwarancji, otrzymają 0 punktów, Oferty z 30 miesięcznym okresem 

gwarancji otrzymają 5 pkt. 

W pozostałych przypadkach ocena ofert w kryterium „Gwarancja” zostanie dokonana w następujący 

sposób:  

okres gwarancji badanej oferty  

        ------------------------------------------------------------- x 5  = liczba punktów  

najdłuższy okres gwarancji spośród zaoferowanych  

 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje dłuższy okres gwarancji niż 30 miesięcy, to do oceny ofert zostanie przyjęty 

30 miesięczny okres gwarancji, natomiast w umowie z Wykonawcą zostanie uwzględniony okres 

gwarancji zaoferowany w Ofercie.  

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesięcy, Oferta zostanie uznana za niezgodną 

z treścią Zapytania ofertowego i w konsekwencji zostanie odrzucona. Brak podania w Ofercie okresu 

gwarancji również będzie skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.  

Okres gwarancji musi być jednakowy dla wszystkich typów telefonów komórkowych w każdej z Grup.  

Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego bez zastrzeżeń dla danego 

Zamówienia jednostkowego.  

Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 5 pkt. 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Liczby punktów, o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę 

oferty. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1 powyżej.  

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej  ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera 

ofertę z niższą cena. 

8. Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczono Zapytanie ofertowe, informację 

o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. 

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszym 

Zapytaniu oraz otrzyma największą liczbę punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów 

oceny ofert, o których mowa w pkt 1. 
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XI. Termin związania ofertą: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 

z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, przed upływem terminu związania oferty, 

przedłużyć termin związania ofertą.  

 

XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy: 

1. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest 

podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów.  

 

XIII. Istotne postanowienia umowy  

 Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 5 do Zapytania – Wzór umowy.  

 

XIV. Unieważnienie postępowania:  

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

a. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,  
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty, 

c. podejmie decyzję o unieważnieniu postępowania ze względu na interes Zamawiającego,  
d. postępowanie obarczone jest rażącym naruszeniem zasad określonych w niniejszym Zapytaniu, 
e. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. 

2. Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub ze 

środków krajowych, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

3. Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze Zapytanie ofertowe, 

informację o unieważnieniu niniejszego postępowania.  

 

XV. Wykaz załączników do niniejszego Zapytania: 

Załącznik nr 1 – Formularz Oferta 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw  

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 
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 Załącznik nr 1 do Zapytania  

OFERTA 

WYKONAWCA  

Nazwa .........................................…….. 

Adres ...........................................…….. 

Regon .................................................. 

NIP ...................................................... 

Telefon ............................................... 

e-mail ................................................. 

ZAMAWIAJĄCY: 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12 
01-045 Warszawa  

 

Nawiązując do Zapytania ofertowego dot. „Dostawa telefonów komórkowych dla NASK-PIB” 

znak postępowania: ZZ.2131.131.2018.AFG[OSE2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B] 

my niżej podpisani: 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym, 
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) - stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania oraz 
Wzorem umowy – stanowiącymi Załącznik nr 5 do Zapytania.  

2. OŚWIADCZAMY że zapoznaliśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia, 
zamieszczonymi w Zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. OFERUJEMY realizację zamówienia za ceny określone w załączonym do Oferty Formularzu cenowym (według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania) za łączną: 

 cena oferty brutto: ………………………… zł (słownie: …………………………………………………………), 

Ww. cena oferty brutto wyliczona w oparciu o załączony do Oferty Formularz cenowy stanowi sumę cen 
jednostkowych wszystkich pozycji wskazanych w Formularzu cenowym. 

Uwaga 

Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić): 

• wybór oferty nie  będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

• wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do 
następujących towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):  

____________________________________.  
Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u 
Zamawiającego to  
_______________________ zł netto***. 

 
*** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto 
oferty, tj. w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i 
usług, 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy 
porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 
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4. AKCEPTUJEMY że łączna cena oferty brutto obliczona w oparciu o Formularz cenowy , nie stanowi wartości 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, lecz służy wyłącznie do celów porównawczych ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. Do umowy zostanie wpisana kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. 

5. AKCEPTUJEMY, że ceny jednostkowe zaoferowane w Formularzu cenowy pozostaną niezmienne podczas 
realizacji całej umowy. Oświadczamy, że w ceny jednostkowe wliczyliśmy wszystkie koszty niezbędne dla 
prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących 
przepisów. 

6. UDZIELAMY gwarancji na dostarczone telefony komórkowe na okres ……………….. miesięcy – okres gwarancji 
jest jednakowy dla wszystkich typów telefonów zawartych w ofercie. 

UWAGA: okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert i nie może być krótszy niż 24 miesiące 

7. OŚWIADCZAMY że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

8. OŚWIADCZAMY że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 
umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy  – stanowiącymi Załącznik nr 2 do Zapytania. 

9. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym przedsiębiorcą*/średnim przedsiębiorcą*. 

10. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunek, iż ponosimy wszelkie koszty związane z przygotowaniem i 
złożeniem oferty. 

11. OŚWIADCZAMY, że posiadamy*/nie posiadamy z Zamawiającym powiązania/ań kapitałowe/ych lub 
osobowe/ych, o których mowa w podrozdziale 6.5.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.1  

12. OŚWIADCZAMY o dostępności poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych**: 

 
Nazwa oświadczenia lub dokumentu  

(lub odpowiednie odesłanie do dokumentu 
wymaganego w Zapytaniu ofertowym) 

Adres strony internetowej ogólnodostępnej  
i bezpłatnej bazy danych 

  

 

………………………………., dnia …………………………. 2018 r.            

 

………………………………………………………….. 

podpis Wykonawcy 

        lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
* niepotrzebne skreślić 

** wypełnić jeśli dotyczy 

 

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe  rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,  
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  
d)        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  
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Załącznik nr 2 do Zapytania  

FORMULARZ CENOWY 

WYKONAWCA:  

Nazwa .................................... 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12 
01-045 Warszawa  

 

Nawiązując do Zapytania o zamówieniu dot. „Dostawa telefonów komórkowych na potrzeby NASK-PIB”  

znak postępowania: ZZ.2131.131.2018.AFG[OSE 2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B] 

poniżej składamy ofertę cenową: 

Nazwa 
urządzenia 

Cena 
jednostkowa 

netto* 

Stawka 
podatku 

VAT 

Cena 
jednostko
wa brutto 

Liczba 
Wartość 

brutto  
(4x5) 

Producent i model oferowanego 
telefonu** 

1 2 3 4 5 6 7 

Telefon 
komórkowy 
Grupa A*** 

   4  

Z systemem operacyjnym Android 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym iOS 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
 

Telefon 
komórkowy 

Grupa B 
   30  

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
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Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
 

Telefon 
komórkowy 

Grupa C 
   125  

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
 

Telefon 
komórkowy 
Grupa D*** 

   1  

Z systemem operacyjnym Android 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym iOS 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
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Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
 
Model: 
……………………. 

Z systemem operacyjnym: …….… 
 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
 

Z systemem operacyjnym: …….… 
Producent: 
……………………. 
Model: 
……………………. 
 

CENA OFERTOWA BRUTTO    

 

UWAGA: 

*    cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy A nie może przekraczać kwoty 3 500 zł netto 

cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy B nie może przekraczać kwoty 1 100 zł netto 

cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy C nie może przekraczać kwoty 600 zł netto 

cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy D nie może przekraczać kwoty 5 000 zł netto 

** w każdej Grupie należy zaoferować 5 różnych modeli min. 3 różnych producentów 

*** w Grupie A i D należy  zaoferować min. 1 model telefonu komórkowego z systemem operacyjnym Android 

i min. 1 model telefonu komórkowego z systemem operacyjnym iOS. 

 

 

………………………………., dnia …………………………. 2018 r.            

 

………………………………………………………….. 

podpis Wykonawcy lub upoważnionego  

przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do Zapytania 

WYKAZ DOSTAW 

WYKONAWCA:  

Nazwa ......................................... 

ZAMAWIAJĄCY: 
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Kolska 12 
01-045 Warszawa  

 

Nawiązując do Zapytania o zamówieniu dot. „Dostawa telefonów komórkowych dla NASK PIB”  

znak postępowania: ZZ.2131.131.2018.AFG[OSE2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B] 

poniżej przedstawiamy wykaz dostaw spełniających warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IV 

pkt 1 Zapytania: 

Lp. 
Podmiot, na rzecz którego 
dostawa została wykonana  

Zakres dostawy 
Daty wykonania 

dostawy (odbioru) 
(dzień, miesiąc, rok) 

Wartość brutto 
dostawy 

1.  
 

   

2.  
 

   

…  
 

   

Uwaga: do wykazu należy dołączyć dowody, określające czy dana dostawa została należycie wykonana. 

 

………………………………., dnia …………………………. 2018 r.  

………………………………………………………….. 

podpis Wykonawcy 
        lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy  
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Załącznik nr 4 do Zapytania - SOPZ 

  

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

„Dostawa telefonów komórkowych dla NASK-PIB” 

 

znak postępowania: ZZ.2131.131.2018.AFG[OSE 2018][OSE-S][OSE-D][OSE-B] 

 

I. Opis Przedmiotu Zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa telefonów komórkowych o wymaganiach minimalnych 
określonych w pkt V poniżej, według 4 Grup: 

1) Grupa A – telefony komórkowe – 4 szt. 

2) Grupa B – telefony komórkowe – 30 szt. 

3) Grupa C – telefony komórkowe – 125 szt. 

4) Grupa D – telefony komórkowe – 1 szt. 

2. Wykonawca w Formularzu cenowym przedstawi informacje na temat Producenta i modelu oferowanego 
telefonu komórkowego – dla każdej z Grup po 5 (pięć) różnych modeli min. 3 różnych producentów. 
W przypadku Grupy A oraz Grupy D – Wykonawca jest zobowiązany przedstawić min. 1 model telefonu 
komórkowego z systemem operacyjnym Android oraz min. 1 model telefonu komórkowego z systemem 
operacyjnym iOS. 

3. Wykonawca przedstawi w Formularzu cenowym jedną cenę dla wszystkich telefonów komórkowych w 

ramach danej Grupy. 

4. Planowana szacunkowa liczba telefonów komórkowych wskazana w pkt 1 powyżej,  stanowi przewidywane 

przez Zamawiającego liczby zamawianych telefonów komórkowych przez cały okres trwania umowy. 

Zamawiający będzie zgłaszał Zamówienie jednostkowe na dostawę telefonów komórkowych do wysokości 

maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie zamówienia wskazanego we Wzorze 

umowy stanowiącymi Załącznik nr 5 do Zapytania.  

5. Zamawiający może zamawiać dowolną liczbę telefonów komórkowych z każdej Grupy do wysokości 
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za wykonanie zamówienia wskazanego we Wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do Zapytania. 

6. Wszystkie dostarczone telefony komórkowe musza być fabrycznie nowe i nieużywane, sprawne 
technicznie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r.  i tworzyć handlowy komplet tak, jak przewiduje 
to producent.  

7. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego 
Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach 
ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy 
odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.  

 
II. Gwarancja  

1. Telefony komórkowe muszą być objęte co najmniej 24-miesieczną gwarancją, Wykonawca zapewni w 
ramach umowy pełne usługi wynikające z udzielonej gwarancji na telefony komórkowe (m.in.: odbiór 
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uszkodzonego urządzenia z siedziby Zamawiającego, zapewnienie urządzenia zastępczego oraz dostarczenie 
urządzenia po naprawie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego). 

2. Okres gwarancji musi być jednakowy dla wszystkich typów telefonów komórkowych w każdej z Grup. 

 

III. Dostawa telefonów komórkowych: 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowo Zamówieniem 

jednostkowym Zamawiającego wg formularza Zamówienia na dostawę telefonów komórkowych 

stanowiącego Załącznika nr 3 do Umowy. 

2. Wszystkie telefony komórkowe mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w opakowaniach 

uniemożliwiających ich uszkodzenie. 

3. Dostarczone telefony komórkowe wraz z akcesoriami muszą posiadać certyfikat zgodności CE oraz 

świadectwo homologacji lub certyfikat zgodności lub znak zgodności urządzenia z zasadniczymi 

wymaganiami, wydane przez uprawniony organ innego państwa, a uznane przez polski organ właściwy w 

sprawach certyfikacji, lub deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, wydaną przez 

producenta albo jego przedstawiciela. 

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  

1. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużeniu okresu trwania umowy, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy. 

3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia będzie stanowiła maksymalne 

wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie zamówienia. Wynagrodzenie za każdorazową realizację 

Zamówienia jednostkowego na dostawę telefonów komórkowych będzie ustalane zgodnie z cenami 

jednostkowymi zawartymi w Formularzu cenowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy brutto za 

wykonanie zamówienia o 10% - zgodnie z zapisami zawartymi we Wzorze  umowy stanowiącym Załącznik nr 

5 do Zapytania. 

 

V. Wymagania minimalne dot. parametrów technicznych telefonów komórkowych: 

 

GRUPA A 

Smartphone oparty na platformie Google Android (np. Samsung Galaxy S8, Huawei 10 PRO, Lg V30, HTC 

U11,Sony Xperia XZ PREMIUM lub równoważny) 

kryteria równoważności: 

system operacyjny Android min. 7,0 

język menu język polski 

Blokada bez SIM-lock 

Wyświetlacz dotykowy 5,2” – 6,0’’ 

rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 

pamięć wewnętrzna min. 64 GB 

pamięć RAM min. 3 GB 

procesor  min. 2,0 GHz 

aparat fotograficzny tylni min. 12 Mpx 

Bateria min. 3000 mAh 

obsługa Bluetooth min. 4,2 

Inne e-mail, LTE, WiFi, WiFi Direct 
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Smartphone oparty na platformie iOS (np. iPhone 8 64GB lub równoważny)   

kryteria równoważności: 

system operacyjny min.  iOS 11 

język menu język polski 

Blokada bez SIM-lock 

Wyświetlacz dotykowy minimum 4,7 

rozdzielczość ekranu min. 1334 x 750 

pamięć wewnętrzna min. 64 GB 

pamięć RAM min. 3 GB 

procesor  min. A 10  

aparat fotograficzny tylni min. 12 Mpx 

Bateria min. 2400 mAh 

obsługa Bluetooth min. 4,2 

Inne e-mail, LTE, WiFi, WiFi Direct 

 

Uwaga: 

Zaproponowana cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy A nie może przekraczać kwoty 3 500 zł 

netto 

 

GRUPA B 

Smartphone oparty na platformie Google Android (np. Huawei Mate 10 Lite, Motorola Moto G5S, 

Samsung Galaxy J7, Sony Xperia XA1, LG Q6 lub równoważny) 

kryteria równoważności: 

system operacyjny Android min. 7,0  

język menu język polski 

Blokada bez SIM-lock 

Wyświetlacz dotykowy 5,2” – 5,5’’ 

rozdzielczość ekranu min. 1920x1080 

pamięć wewnętrzna 16 - 32 GB 

pamięć RAM 2 - 3 GB 

procesor  1,6 – 2,1 GHz 

aparat fotograficzny tylni min. 12 Mpx 

Bateria min. 2900 mAh 

obsługa Bluetooth min. 4,2 

Inne e-mail, LTE, WiFi, WiFi Direct 

Uwaga: 

Zaproponowana cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy B nie może przekraczać kwoty 1 100 zł 

netto. 

 

Grupa C 

Smartphone oparty na platformie Google Android (np. Motorola E4 Plus, Samsung Galaxy J3 (2017), LG 

K10 , Huawei P9Lite mini , Sony Xperia L1 lub równoważny) 

kryteria równoważności: 

system operacyjny Android min. 7,0 

język menu język polski 

Blokada bez SIM-lock 

wyświetlacz dotykowy 5,0” – 5,5’’ 

rozdzielczość ekranu min. 1280x720 

pamięć wewnętrzna min. 16 GB 

pamięć RAM min. 2 GB 

procesor  1,4 – 1,8 GHz 



Strona 21 z 22 
 

aparat fotograficzny tylni min. 8 Mpx 

Bateria min. 2400 mAh 

obsługa Bluetooth min. 4,0 

Inne e-mail, LTE, WiFi, WiFi Direct 

Uwaga: 

Zaproponowana cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy C nie może przekraczać kwoty 600 zł 

netto 

 

 

Grupa D 

Smartphone oparty na platformie Google Android (np. Samsung Galaxy 9+, HUAWEI P20 PRO, Sony Xperia 

XZ2 Premium, Samsung Note 8 lub równoważny) 

kryteria równoważności: 

system operacyjny Android min. 7,0 

język menu język polski 

blokada bez SIM-lock 

wyświetlacz min. 5,1’’ 

rozdzielczość ekranu min. 2240x1080 

pamięć wewnętrzna min. 64 GB 

pamięć RAM min. 4 GB 

procesor  min. 2,8 GHz 

aparat fotograficzny tylni min. 12 Mpix 

bateria min. 3000 mAh 

obsługa Bluetooth min. 4,2 

inne e-mail, LTE, Wi-Fi, WiFi Direct 

 

Smartphone oparty na platformie iOS (np. IPhone X 64GB lub równoważny) 

kryteria równoważności: 

system operacyjny min. iOs 11 

język menu język polski 

blokada bez SIM-lock 

wyświetlacz min. 5,8 

rozdzielczość ekranu min. 2436x1125 

pamięć wewnętrzna min. 64 GB 

pamięć RAM min. 3 GB 

procesor  min. A11 

aparat fotograficzny tylni min.  12 Mpix 

bateria min.  2400 mAh 

obsługa Bluetooth min. 5,0 

inne e-mail, LTE, WiFi, WiFi Direct 

Uwaga: 

Zaproponowana cena jednostkowa za 1 telefon komórkowy z Grupy D nie może przekraczać kwoty 5 000 zł 

netto 
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Załącznik nr 5 do Zapytania 

 

Wzór umowy 

 

Umowa nr ……………………………………  

 

 


