
Warszawa, dnia 14.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 5/IT/2020

Świadczenie usługi telefonii mobilnej
dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa SPZOZ

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie SPZOZ zaprasza do
składania ofert na świadczenie usługi telefonii mobilnej. 

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Świadczenie usługi dla telefonii mobilnej zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 28 numerów telefonu utrzymywanych dotychczas w sieci POLKOMTEL 
- Okres świadczenia usługi – 24 miesiące
- Nielimitowane, krajowe połączenia do sieci komórkowych i stacjonarnych
- Nielimitowane SMS / MMS do wszystkich sieci komórkowych
- Pakiet internetowy z limitem – minimum 5GB dla każdego numeru
- Rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia 01.10.2020r.

2. Dostawa telefonów typu Smartfon:

Typ A (4 sztuki):
- System operacyjny: Android 10 lub równoważny (za równoważność uważa się pełną obsługę 
aplikacji dedykowanych dla systemu Android w wersji 10)
- wyświetlacz min. 6.2” o rozdzielczości min. 1440x3200px wspierający HDR10+
- wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED
- odświeżanie 120Hz
- Procesor 8 rdzeniowy Exynos 990 lub o równoważnych parametrach
- Pamięć RAM: min 8GB
- Pamięć wbudowana min 128GB
- Bateria min. 4000mAh
- Złącze USB typ C
- Wymiary maksymalne (wysokość/szerokość/głębokość): 152 x 69.5 x 8 mm
- Waga: do 164g
- Główny aparat o rozdzielczości 64Mpix
- przedni aparat o rozdzielczości 10Mpix
- Dual SIM (nanoSIM)
- obsługa kart pamięci
- dodatkowe funkcje: LTE, bluetooth, WiFi, obsługa ładowania bezprzewodowego, akcelerometr, 
żyroskop, czytnik linii papilarnych, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, GPS, GLONASS, 
głośniki stereo, wodoodporność IP68.

Typ B (24 sztuki):
- System operacyjny: Android 9 lub równoważny (za równoważność uważa się pełną obsługę 
aplikacji dedykowanych dla systemu Android w wersji 9)
- wyświetlacz min. 5.8” o rozdzielczości min. 720x1560px, 16M kolorów
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- Procesor 8 rdzeniowy Exynos 7884 lub o równoważnych parametrach
- Pamięć RAM: min 3GB
- Pamięć wbudowana: min 32GB
- Bateria min. 3000mAh
- Złącze USB typ C
- Wymiary maksymalne (wysokość/szerokość/głębokość): 147.5 x 70 x 8.5 mm
- Waga: do 142g
- Główny aparat o rozdzielczości min. 13Mpx + dodatkowy szerokokątny min. 5Mpx
- przedni aparat o rozdzielczości min. 8Mpx
- Dual SIM (nanoSIM)
- obsługa kart pamięci
- dodatkowe funkcje: szybkie ładowanie quick charge 2.0, LTE, GPS, GLONASS, bluetooth, WiFi, 
radio FM.

Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest:

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
00-671 Warszawa 1 
ul. Koszykowa 78 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy wg następującego kryterium:
Cena – 100% 

Termin składania ofert:

Podpisaną ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 15.09.2020 r. do godziny 14.00 
na adres: e-mail: informatyk@wckik.pl

Termin dostawy: do 30.09.2020r

Termin płatności:
21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Katana tel.: +48 513 464 604, 261 846 139 w godzinach 8.00 – 14.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.wckik.pl do  godz. 15.00, dnia 17.09.2020 .


