
Zalącznik nr I
do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Ropczycach usług telefonii komórkowej za wynagrodzeniem w formie abonamentu miesięcznego
wraz z zakupem aparatów telefonicznych.

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej ma podpisane umowy o świadczenie usług telefonii
komórkowej z siecią P4 Sp. z o.o. które obowiązują do dnia 01.06.2021 r. Wykonawca rozpocznie
świadczenie usług w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj. Po zakończeniu obowiązywania
dotychczasowej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wykonawca w imieniu
ZamaWającego wypowie dotychczasowe umowy u obecnego operatora. Zamawiający udzieli w tym
zakresie Wykonawcy pełnomocnictwa. Okres wypowiedzenia dotychcżasowej umowy wynosi 30 dni.
Zgodńie z zapisami obecnej umowy zawartej z operatorem P4 Sp. z o.o.

2. Wykcnawca zapewni:
1) Zachowanie istniejących 30 numerów użytkowanych przez Zamawiającego „ utrzymywanych w
sieci Play. Wykaz numerów: 530187828, 604967055, 604967057, 604972304, 606942830,
606942955, 664035229, 600982696, 604783555, 606942889, 606943059, 664038978, 664039963,
664046128, 664056086, 664093088, 664923317, 664929243, 664933152, 664937416, 664938208,
666874806, 728873106, 728873121, 795110422, 795110417, 606942778, 532466452, 532466453,
532467295

2) Wykonawca zapewni bezpłatne przeniesienie do własnej sieci 30 dotychczasowych numerów
przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga rozpoczęcia
świadczenia usług od następnego dnia, Po dniu w którym nastąpi wygaśnięcie umów z obecnym
Wykonawcą.

3) Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpłatny internetowy dostęp do e-serwisu gwarantujący
możliwość generowania raportów, obsługi numerów itp.

4) Abonament dla użytkowników w ramach którego gwarantowane będą:

a: Abonament nr 1: dla 18 użytkowników w ramach którego gwarantowane będą co najmniej:
- nielimitewane połączenia do sieci wykonawcy oraz innych krajowych sieci
komórkowych i stacjonarnych, z wyłączeniem połączeń z numerami skróconymi i
specjalnymi oraz połączeń międzynarodowych, połączeń w roamingu na terenie UE,
(UWAGA: dopuszczalny jest dostep do polaczeń międzynarodowych I w roamingu na
terenie UE jeżeli został on przewidziany przez operatora jako pakiet w minach
abonamentu i nie powoduje powstania dbdatkowych opłat, a po wykorzystaniu pakietu
zostanie autoniatvcznie zablokowany przez operatora)
- nielimitowane SMS-y/MMS-y do sieci wykonawcy oraz innych krajowych sieci
komórkow~h, z wyłączeniem SMS-ów i MMS-ów specjalnych, SMS-ów wysyłanych na
numery stacjonarne, na numery międzynarodowe oraz w roamingu na terenie UE,
(UWAGA: dopuszczalny jest dost~p do SMS-ów i M/VIS-ów nnedzynarodowych i w
roamninzu na terenie UE jeżeli zostały one przewidzi~e przez operatora jako pakiet w
ramach abonamentu i nie powoduje powstania dodatkowych opłat, a po wykorzystaniu
pakietu zosttmnie automatycznie zablokowany przez operatora)
- w ramach abonamentu minimalny limit transmisji danych min. 2 GB w sieci wykonawcy
oraz innych krajowych sieciach komórkowych (UWAGA: dopuszczalny Jest dostęp do
transmisji danych mniedzynarodowych i w roamnin~s na terenie UE jeżeli został on
przewidziany przez operatora jako pakiet w ramach abonamentu i nie powoduje powstania



1) Wszystkie dostarczone aparaty telefoniczne musza być fabrycznie nowe i tworzyć handlowy
komplet tak, jak przewiduje to producent tj. zawierać co najmniej baterie, ładowarki do telefonów,
zestaw słuchawkowy, posiadać instrukcję obsługi W języku polskim oraz gwarancję producenta
2) Zamawiający dopuszcza jednorazową płatność za aparaty telefoniczne.Całkowita cena 1 sztuki
aparatu telefonicznego nie może być wyższa niż 50.00 zł netto.
3) Wszystkie aparaty telefoniczne mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy w
opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie.
4) Aparaty telefoniczne muszą być objęte 24 miesięczną gwarancją producenta.
5) Aparaty telefoniczne powinny być bez blokady Simlock (koszt usunięcia blokady pokrywa
Wykonawca).
6) Faktury dostarczane będą w postaci elektronicznej na wskazany przez Zamawiającego adres
e-mail: info~pukropczyce.eu.
7) Zamawiający wyrazi zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby operatora.

10. Wykonawca zobowiązany lest do wyznaczenia osoby „opiekuna” odpowiedzialne2o za
bezpośredni kontakt z Zamawiajacym. Wykonawca zobowiazany bedzie w imieniu Zanzawiaipcego

do załatwienia wszelkich fornzalności związanych z rozwiazaniem obowiązującej umowy oraz
przeniesieniem numerów do sieci Wykonawcy. Obowiązkiem „ opiekuna” bedzie dopilnowanie
aby umowa po okresie na laki została zawarta została rozwiazana.

III. Termin realizacji zamówienia : 24 micsięcy.Dostawa aparatów telefonicznych oraz
kart SIM w przypadku gdyby zachodziła konieczność ich wymiany nastąpi najpóźniej w
dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.

IV. Termin płatności: 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.



a”odatkowvch opłat a po wykorzystaniu pakietu zostanie automatycznie zablokowany przez
operatora)

b) Abonament nr 2: dla 12 użytkowników w ramach którego gwarantowane będą co najmniej:
- nielimitowane połączenia do sieci wykonawcy oraz innych krajowych sieci
komórkowych i stacjonarnych, z wyłączeniem połączeń z numerami skróconymi i
specjalnymi
- połączenia w roamingu na terenie UE min. 50 minut w ramach abonamentu bez
dodatkowych opłat.
- nielimitowane SMS-y/MMS-y do sieci wykonawcy oraz innych krajowych sieci
komórkowych, z wyłączeniem SMS-ów i MMS-ów specjalnych, SMS-ów wysyłanych na
numery stacjonarne,
- SMS-y/MMS-y w roamingu na terenie UEmin. 50 sztuk.
- w ramach abonamentu minimalny limit transmisji danych min. 5GB do sieci wykonawcy
oraz innych krajowych sieci komórkowych
- w ramach abonamentu minimalny limit transmisji danych w roamingu na terenie UE min.
2GB.

3. Okres rozliczeniowy: I miesiąc. Faktury dostarczane będą w postaci elektronicznej na wskazany
przez Zamawiającego adres e-mail: info~Dukropczvce.eu.

4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia do swojej siedziby 30 fabrycznie nowych
komórkowych aparatów telefonicznych „ oraz 30 szt. aktywnych kart SIM (jeśli konieczna jest
wymiana kart SIM).

5. Jeśli konieczna jest wymiana kart SIM na nowe to karty SIM muszą być dostarczone do siedziby
Zamawiającego w opakowaniach uniemożliwiających ich uszkodzenie. Na opakowaniu każdej z nich
musi być umieszczony w sposób czytelny numer telefoniczny abonenta.

6. Oferta Wykonawcy musi zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Zamawiający w
związku z wyborem oferty wykonawcy w tym opłaty aktywacyjne.

7. Usługi nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i ofercie wykonawcy będą taryfikowane
zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych dla klientów
biznesowych przedstawionym przez wykonawcę.

8. Wykonawca zapewni zablokowanie SMS-ów i polaczeń Premium.

9. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiazany będzie do dostarczenia
30 komórkowych aparatów telefonicznych o parametrach nie ~orszych niż:

- Waga— nie cięższy niż 200 g
- Bateria — nie gorsza niż Li-1on4500 mAh
- Pamięć wewnętrzna całkowita — nie mniej niż 32 GB
- Pamięć zewnętrzna — możliwość rozbudowy minimuni do 32 GB
- Zegar procesora — nie niniejszy niż 1800 MHz
- System operacyjny — Android - nie niższy niż wersja 9.0
- Rodzaj - dotykowy (bez klawiatury)
- Wyświetlacz — 1 6M kolorów TFT
- Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] — nie mniejsza niż 720 x 1280
- Wielkość wyświetlacza [cale] — min 6.0”— max 7.0”
- Aparat fotograficzny tył [rozdzielczość matrycy] — nie gorsza niż lOMpx

- Aparat fotograficzny przód [rozdzielczość matrycy] — nie gorsza niż 5 Mpx


