Opole, dnia 23 czerwca 2022

SMA.321.3.2022

FORMULARZ OFERTY
Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do
sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i smartwatcha
dla Straży Miejskiej w Opolu
– poniżej 130.000 złoty netto
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Straż Miejska
ul. Reymonta 47 B
45-072 Opole
tel. 77/ 40 25 100
e –mail: kwatermistrz@strazmiejska.opole.pl
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamó wienia jest ś wiadczenie usług telefonii komó rkowej oraz
bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych
smartfonó w i smartwatcha dla Straż y Miejskiej w Opolu zgodnie z warunkami
niniejszego formularza oferty.
2. S4 wiadczona usługa telekomunikacyjna zapewnić ma między innymi łącznoś ć
głosową, tekstową (SMS), multimedialną (MMS) oraz dostęp do zasobó w
Internetu. Realizacja usług odbywać się będzie poprzez wykorzystanie
dostarczonych przez wykonawcę aktywnych kart SIM, smartfonó w i
smartwatcha wraz z akcesoriami fabrycznymi. Przedmiotem zamó wienia jest
takż e zagwarantowanie ś wiadczenia przez wykonawcę dla potrzeb
zamawiającego usług aktualnie dostępnych w ofercie rynkowej danego
wykonawcy oraz tych, któ re wykonawca wprowadzi do powszechnego uż ytku na
rynek w okresie trwania umowy. Realizacja usługi skierowana jest dla jednego
z operató w telefonii komó rkowej ś wiadczącego usługi na polskim rynku
telekomunikacyjnym.
3. Zakres dostaw objęty zamó wieniem:
a) 56 sztuk fabrycznie nowych, jednakowych smartfonó w wraz z akcesoriami.
Oferta powinna zawierać nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci
komó rkowych i stacjonarnych w kraju, nielimitowane SMS/MMS do
wszystkich sieci komó rkowych w kraju, z dostępem do internetu z transferem
danych min. 15 GB.
b) 3 sztuki fabrycznie nowych, jednakowych smartfonó w wraz z akcesoriami.
Oferta powinna zawierać nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci
komó rkowych i stacjonarnych w kraju, nielimitowane SMS/MMS do
wszystkich sieci komó rkowych w kraju oraz z dostępem do internetu bez
limitu transferu danych w kraju.

c) 1 sztuka fabrycznie nowego smartfona wraz z akcesoriami oraz z
smartwatchem. Oferta powinna zawierać nielimitowane rozmowy do
wszystkich sieci komó rkowych
i stacjonarnych w kraju i w UE,
nielimitowane SMS/MMS do wszystkich sieci komó rkowych w kraju i w UE
oraz z dostępem do internetu bez limitu transferu danych w kraju oraz z
limitem danych w UE.
d) dostęp do internetu dla 4 tabletó w będących w posiadaniu Zamawiającego
bez limitu transferu danych w kraju.
e) dostęp do internetu dla 4 tabletó w będących w posiadaniu Zamawiającego
z transferem danych min. 30 GB
f) 1 szt. karty SIM bez limitu rozmó w do wszystkich sieci komó rkowych i
stacjonarnych w kraju dla potrzeb dyż urnego (bez sprzętu). Dodatkowo
należ y przekierować 1 numer telefonu z poz. 3a (wskazany przez
zamawiającego) na w/wym kartę.
g) 10 szt. karty SIM do fotopułapek z nieograniczonym limitem SMS\MMS. Karta
sim do wysyłania sms/mms zgodnie z prawem telekomunikacyjnym. Karta ta
powinna pracować wyłączonym roamingiem krajowym. Karta SIM powinna
działać na nadajniku danego operatora.
h) Łącznie zmawiający oczekuje 79 szt. kart SIM
Wykonawca bezpłatne przeniesie istniejące numery telefonó w
x 61 numeró w telefonicznych
x 8 numeró w z tabletó w
x 10 numeró w do fotopułapek
4. Wszelkie czynnoś ci wymagane do przeniesienia numeró w i rozwiązania umowy
zrealizowane zostaną przez wykonawcę, a zamawiający upoważ ni wykonawcę
w tym zakresie oraz przekaż e wykonawcy wymagane w tym celu informacje.
Numery obecnych telefonó w nie ulegną zmianie. Zamawiający upoważ ni
wykonawcę, a ten zobowiązuje się do przejęcia aktywnych numeró w
telefonicznych od dotychczasowego operatora któ rym obecnie jest ORANGE.
Obecna umowa obowiązuje do dnia 04 wrześ nia 2022r.
5. Opłata za aktywacje karty SIM w sieci operatora nie będzie wyższa niż 1 zł
netto za 1szt.
6. Opis techniczny zaoferowanych w ofercie modeló w smartfonó w i smartwatcha
należ y dołączyć do oferty.
7. Abonament musi przewidywać naliczanie sekundowe i przesyłanie danych oraz
bezpłatną informację o bież ącym stanie konta telefonicznego za pomocą SMS lub
poprzez stronę internetową operatora.
8. Parametry techniczne i cechy tabletó w oraz smartfonó w spełniające minimalne
wymagania zamawiającego:
a) 60 szt. smartfonów:
 System GSM 850 – 1900
 Bateria Li-lon min. 5000 mAh
 Ekran dotykowy
 Pamięć wewnętrzna – min. 64 GB
 Wewnętrzna pamięć operacyjna min 4 GB
 Pamięć zewnętrzna – moż liwoś ć podłączenia karty pamięci
 Aparat fotograCiczny – co najmniej 13 Mpx
 Lampa błyskowa

 Wiadomoś ci – SMS\MMS
 Bluetooth
 Sposó b połączenia z PC – USB, Bluetooth
 System głoś nomó wiący
 Dyktafon, kalkulator
 System operacyjny Android 9.0 lub wyż szy
 Wyś wietlacz min. 5,5”
 Kolor: czarny, gra0it lub ciemny
 Dual SIM
 Czytnik linii papilarnych
b) 3 szt. smartfonów:
 Wyś wietlacz min. 6,5”
 Bateria Li-Ion min. 5000 mAh
 Wbudowany GPS
 System 900 - 1900
 Pamięć wewnętrzna min. 64 GB
 Wewnętrzna pamięć operacyjna min. 4 GB
 Zegar procesora min. 2300 MHz
 WiFi, Bluetooth
 System operacyjny Android 9.0 lub wyż szy
 Odtwarzacz Mp3, ACC, ACC+, WMA, M4A
 Odtwarzacz wideo MPEG4, H.264/AVC, H.263/3GPP
 Transmisja LTE kategoria 6
 Nagrywanie 0ilmó w
 Aparat fotogra0iczny – min. 48 megapiksele z lampą błyskową
 Internet
 Szybkie ładowanie
 kolor czarny lub gra0it
c) 1 szt. smartfona
 Wyś wietlacz min. 6,0”
 Bateria Li-Ion min. 5000 mAh
 Wbudowany GPS
 System 900 - 1900
 Pamięć wewnętrzna min. 128 GB
 Wewnętrzna pamięć operacyjna min. 6 GB
 Zegar procesora min. 2800 MHz
 WiFi, Bluetooth
 System operacyjny Android 9.0 lub wyż szy
 Odtwarzacz Mp3, ACC, ACC+, WMA, M4A
 Odtwarzacz wideo MPEG4, H.264/AVC, H.263/3GPP
 Transmisja LTE kategoria 6
 Nagrywanie 0ilmó w
 Aparat fotogra0iczny – min. 40 megapiksele z lampą błyskową
 Internet
 Szybkie ładowanie
 kolor czarny lub gra0it
d) 1 szt. smartwatcha

Koperta min 46 mm.
Pasek czarny silikonowy
kolor czarny lub grait
GPS
Łącznoś ć Bluetooth: BT5.1
Czujnik:
Akcelerometr
Żyroskop
Pulsometr
Barometr
 Wodoodporność
 Kompatybilny z poz. 8c
9. Minimalne wymagane akcesoria do aparató w
 kabel USB
 ładowarka sieciowa
10. Okres trwania umowy: 24 miesiące
11. Okres gwarancji: 24 m-ce.
12. Warunki płatnoś ci: : 21 dni od wystawienia faktury papierowej lub 14 dni w
przypadku otrzymania faktury elektronicznej.
13. Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur elektronicznych. Faktura zawierać będzie
oznaczenia:







Nabywca:
Miasto Opole
ul. Rynek 1a
45-015 Opole
NIP: 7543009977
Odbiorca faktury:
Straż Miejska w Opolu
ul. Władysława Reymonta 47B
45-072 Opole
14. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze musi być numerem
właś ciwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatnoś ci (split
payment) i wskazany w wykazie kont bankowych na tzw. Białej liś cie, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaró w i usług.
15.
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o ś wiadczenie usług
telekomunikacyjnych wg wzoru sporządzonego przez Wykonawcę. Umowa taka
powinna być zgodna z warunkami okreś lonymi w niniejszym formularzu.
III. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Przy ocenie ofert będzie obowiązywało jedno kryterium przedmiotowe: cena = 100%. Oferty
nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru: (Cn : Cb) x 100, gdzie: Cn najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert, Cb -cena oferty badanej.
Ofertę, która uzyska maksymalną ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia ofert dodatkowych.

IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na załączniku nr 1 należ y złoż yć w terminie do dnia 7 lipca 2022 r. do godz.
10,00 w formie pisemnej na wym. w pkt. I adres ( sekretariat – pok. 16)
Dokumenty, któ re powinna zawierać oferta:
1. formularz oferty – na załączniku nr 1
2. formularz cenowy – na załączniku nr 2
3. aktualny odpis KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoś ci
Gospodarczej.
4. Zaś wiadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 576 z pó ź n. zmianami).
5. Foldery wraz z opisem technicznym zaoferowanych telefonó w komó rkowych,
smartfonó w i tabletó w.
6. Wzó r umowy o ś wiadczenie usług telekomunikacyjnych zgodny z warunkami
okreś lonymi w niniejszym formularzu oferty.
V. Klauzula Informacyjna RODO
w sprawie zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 złoty netto
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1), zwane dalej RODO,
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Opolu
ul. Wł. Reymonta 47b, 45-072 Opole.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się osobiście w siedzibie
administratora lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@strazmiejska.opole.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody wyrażonej
poprzez akt uczestnictwa w tym postepowaniu oraz art. 6 ust. 1 pkt c, f RODO w celu
przeprowadzenia postępowania w trybie Zapytania ofertowego i zawarcia umowy.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne oraz
pozostali uczestnicy biorący udział w postępowaniu w sprawie tego zamówienia. Dane
wykonawcy zamówienia mogą zostać umieszczone na stronie Straży Miejskiej w Opolu
www.strazmiejska.opole.pl.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zamówienia
oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji ustalonym zgodnie z
jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Straży Miejskiej w Opolu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO), prawo
ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych jedynie w przypadkach podany
w
art.
17
RODO,
prawo
do
ograniczenia
przetwarzania
jedynie
w przypadkach podanych w art. 18 RODO oraz prawo do cofnięcia zgody wyrażonej poprzez

akt uczestnictwa w tym postepowaniu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza
przepisy RODO,
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz stanowi warunek
konieczny skutecznego złożenia oferty w Zapytaniu ofertowym którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złoty euro i zawarcia umowy.

Załącznik nr 1

............................................................
............................................................

( nazwa i adres wykonawcy)

OFERTA
Straż Miejska
ul. Reymonta 47B
45-072 Opolu
Nawiązując do formularza ofertowego „Na świadczenie usług telefonii komórkowej
oraz bezprzewodowego dostępu do sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie
nowych smartfonów i smartwatcha dla Straży Miejskiej w Opolu – poniżej
130.000 zloty euro”
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRES…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……………………..
NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………...
1. Oferujemy wykonanie zamó wienia zgodnie z formularzem oferty i załączonym
formularzem cenowym za cenę:
netto ………………………………….. PLN,
podatek VAT …………….. % ……………………………………PLN,
brutto ………………………………… PLN,
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………
2. Zobowiązujemy się dostarczyć wszystkie smartfony i smartwatcha wraz z
akcesoriami oraz karty SIM do siedziby Straż y Miejskiej w Opolu, ul. Reymonta 47 B.
3. Zobowiązujemy się ś wiadczyć usługę przez okres 24 m-cy od daty uruchomienia
usługi.
4.
Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na dostarczone
smartfony i
smartwatcha wraz z akcesoriami na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia usługi.
5. Oś wiadczamy, ż e ś wiadczona przez nas usługa w zakresie telefonii komó rkowej oraz
bezprzewodowego dostępu do sieci Internet spełnia wymagania okreś lone w
formularzu oferty.
6. Oś wiadczamy, ż e oferowane przez nas smartfony i smartwatch wraz z akcesoriami
spełniają wymagania okreś lone odpowiednio w formularzu oferty

7. Oś wiadczamy, ż e wszystkie dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty są
kompletne i zgodne z prawdą.
8. Oś wiadczamy, ż e zapoznaliś my się z opisem przedmiotu zamó wienia i nie wnosimy
do niego zastrzeż eń .
9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamó wienia należ y kierować na:
a) adres ………………………………………………………………………………………………………………………
b) nr telefonu ……………………………………………………………………………………………………………...
c) nr fax ………………………………………………………………………………………………………………………
d) e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………..
e) osoba upoważ niona ………………………………………………………………..………………………………
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
- formularz cenowy – na załączniku nr 2
- aktualny odpis KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoś ci
Gospodarczej*
- Zaś wiadczenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru
przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zgodnie z ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 576)
- Foldery wraz z opisem technicznym
- Wzó r umowy o ś wiadczenie usług telekomunikacyjnych zgodny z warunkami
okreś lonymi w formularzu oferty
- ……………………………………………
- ……………………………………………
- …………………………………………….
..........................................., dnia.................................
................................................................
(podpis wykonawcy

*Niepotrzebne skreś lić

Załącznik nr 2
............................................................
............................................................
( nazwa i adres wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
Na świadczenie usług telefonii komórkowej oraz bezprzewodowego dostępu do
sieci Internet wraz z dostawą fabrycznie nowych smartfonów i smartwatcha dla
Straży Miejskiej w Opolu – poniżej 130.000 złoty netto
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Nazwa usługi/produkt

Ilość

Cena jedn.
netto (zł)
4

2
3
Abonament za usługi telekomunikacyjne
57 szt.
Abonament za usługi telekomunikacyjne
3 szt.
Abonament za usługi telekomunikacyjne
1 szt.
Abonament za dostęp do Internetu w
4 szt.
tablecie – bez limitu transferu danych
Abonament za dostęp do Internetu w
4 szt.
tablecie – transfer danych ………. GB
Abonament karta SIM (wysyłanie
10 szt.
SMS/MMS)
Razem opłata miesięczna (wiersz nr 1+2+3+4+5+6)
Razem opłata za 24 m-ce (wiersz nr 7 x 24 miesiące)
Aktywacja kart SIM
79 szt.
Smartfony z akcesoriami podstawowymi:
56 szt.
marka……………………., model ……………..
Smartfony z akcesoriami podstawowymi:
3 szt.
marka……………………., model ……………..
Smartfony z akcesoriami podstawowymi:
1 szt.
marka……………………., model …………….
Smartwatche
1szt.
marka……………………., model ……………..
Razem (wiersz 8+9+10+11+12+13)
Podatek VAT ………%

Wartość netto
(kol. 3x4)
5

Ogółem brutto(wiersz 14+15)

................................................................
(podpis wykonawcy )

