
ZAPYTANIE OFERTOWE

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) 
Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę telefonów 
komórkowych na potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Postępowanie prowadzone jest na zasadach udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 
równowartości kwoty 30.000 euro, w związku z powyższym oferta składana w ramach tego 
postępowania nie podlega rygorom ustawy Prawo zamówień publicznych (nie stanowi oferty w 
myśl przepisów ustawy Pzp i może ulegać modyfikacji po upływie terminu składania ofert).

Opis realizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 sztuk telefonów komórkowych na potrzeby Kuratorium 
Oświaty w Kielcach zgodnie z wymaganiami minimalnymi wskazanymi w załączniku nr 1 do 
niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Warunki realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiących załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego. 

Sposób przygotowania oferty:

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik 
nr 2 do zapytania ofertowego, podając cenę jednostkową netto oraz brutto. Cena powinna zawierać 
wszystkie koszty łącznie z kosztem dostawy. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub 
osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

Do oferty Wykonawca załącza formularz produktowy sporządzony zgodnie z wzorem określonym w 
załączniku nr 2 do niniejszego zapytania, podając parametry oferowanego urządzenia.

Kryterium wyboru oferty 

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie 
zamówienia i przyjął wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, w tym 
zaakceptował treść projektu umowy

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową na Formularzu ofertowym należy złożyć do dnia 26.11.2018 r. do godziny

1200, w jednej z form:

a) w formie pisemnej (listownie lub osobiście) na adres: Kuratorium Oświaty w Kielcach Al. IX 
Wieków Kielc 3, 25–516 Kielce, z dopiskiem „Oferta na dostawę telefonów komórkowych na 
potrzeby Kuratorium Oświaty w Kielcach”,

b) drogą elektroniczną – skan podpisanej oferty na adres e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl w 
tytule maila proszę wpisać ,, Oferta na dostawę telefonów komórkowych na potrzeby Kuratorium 
Oświaty w Kielcach”.



Zapytania o przedmiot zamówienia

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod adresem: 
kurator@kuratorium.kielce.pl

Załączniki:

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz produktowy

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy



Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – formularz produktowy

1. Telefon typ A

Cecha Wymagania

Stopień ochrony IP IP67

Waga 165 g

Wyświetlacz Przekątna ekranu 5,8 cala, Technologia IPS TFT,  Ilość kolorów 16M 

Rozdzielczość 2244x1080

Procesor Ilość rdzeni 8, Częstotliwość  2,36GHz

Standard GSM 900, 850, 1800, 1900

Komunikacja Moduł Wi-Fi  Hotspot Wi-Fi Bluetooth  NFC

Ochrona wyświetlacza Tak

Bateria Technologia Li-Po, Pojemność min. 3400mAh

Aparat fotograficzny tył Min. 20 Mpix, Funkcje: autofokus, Lampa błyskowa, Cyfrowa stabilizacja obrazu

Aparat fotograficzny przód Tak

Wbudowana Pamięć 128 GB

Pamięć RAM 4 GB

System operacyjny Android 8.0

Rodzaj karty SIM nanoSIM, 

Lokalizacja A-GPS,  GPS,  GLONASS,  BeiDou

Czujniki Akcelerometr Zbliżeniowy Światła, Magnetometr, Żyroskop Grawitacyjny Efektu Halle-a, Czytnik linii 
papilarnych, Termometr

Formaty audio AAC,  AMR,  OGG,  WAV,  FLAC, 3GP,  MIDI,  MP4

Formaty wideo 4K, wideo FHD+, Full HD

Komunikacja Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Okres gwarancji 24 miesiące

Kolor Czarny

Etui Tak

Funkcje dodatkowe Szybkie ładowanie, dual SIM

Inne



1. Telefon typ B

Cecha Wymagania

Stopień ochrony IP IP67

Waga 145 g

Wyświetlacz Przekątna ekranu 5,8 cala, Technologia IPS TFT,  Ilość kolorów 16M 

Rozdzielczość 2280x1080

Procesor Ilość rdzeni 8, Częstotliwość  2,36GHz

Standard GSM 900, 850, 1800, 1900

Komunikacja Moduł Wi-Fi  Hotspot Wi-Fi Bluetooth  NFC

Ochrona wyświetlacza Tak

Bateria Technologia Li-Po, Pojemność min. 3000mAh

Aparat fotograficzny tył Min. 20 Mpix, Funkcje: autofokus, lampa błyskowa

Aparat fotograficzny przód Tak

Wbudowana Pamięć 64 GB

Pamięć RAM 4 GB

System operacyjny Android 8.0

Rodzaj karty SIM nanoSIM, 

Lokalizacja A-GPS,  GPS,  GLONASS,  BeiDou

Czujniki Akcelerometr Zbliżeniowy Światła, Magnetometr, Żyroskop Grawitacyjny Efektu Halle-a, Czytnik linii 
papilarnych

Formaty audio AAC,  AMR,  OGG,  WAV,  FLAC, 3GP,  MIDI,  MP4

Formaty wideo 1080p (Full HD)

Komunikacja Moduł Wi-Fi, Hotspot Wi-Fi, Bluetooth, NFC

Okres gwarancji 24 miesiące

Kolor Czarny

Etui Tak

Funkcje dodatkowe Szybkie ładowanie, dual SIM

Inne



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

OFERTA

na dostawę telefonów komórkowych 

…………………………………………………………………………………………………………
nazwa wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………
adres

…………………………………………………………………………………………………………
Regon, NIP

…………………………………………………………………………………………………………
telefon, faks, e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup fabrycznie nowych telefonów komórkowych dla Kuratorium 

Oświaty w Kielcach oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu zamówienia za cenę:

.................................. złotych netto (słownie: ................................................................. złotych netto),

.................................. złotych brutto (słownie: ................................................................. złotych brutto),

Na cenę składają się następujące składniki:

Lp. Nazwa ilość

Cena 
netto

[PLN]

Cena 
brutto

[PLN]

Wartość 
netto

[PLN]

Wartość 
brutto

[PLN]

1. Telefon typ A: model …………………… 1

2. Telefon typ B: model ……………………… 8

Razem:

Cena obejmuje całkowity koszt związany z realizacją zamówienia.
Zobowiązuję/my* się zrealizować przedmiot zapytania w terminie do 7 dni od podpisania umowy.
W przypadku wyboru mojej/naszej* oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/my* się do podpisania 
Umowy, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania.

..............................................                  ………………………………………………..
miejscowość i data        podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 



Potwierdzenie spełnienia wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

2. Telefon typ A

Cecha Wymagania

Stopień ochrony IP

Waga 

Wyświetlacz

Rozdzielczość

Procesor

Standard GSM

Komunikacja

Ochrona wyświetlacza

Bateria

Aparat fotograficzny tył

Aparat fotograficzny przód

Wbudowana Pamięć

Pamięć RAM

System operacyjny

Rodzaj karty SIM

Lokalizacja

Czujniki

Formaty audio

Formaty wideo

Komunikacja

Okres gwarancji

Kolor

Etui

Funkcje dodatkowe

Inne

                                              ………………………………………………..
       podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 



Potwierdzenie spełnienia wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

1. Telefon typ B

Cecha Wymagania

Stopień ochrony IP

Waga 

Wyświetlacz

Rozdzielczość

Procesor

Standard GSM

Komunikacja

Ochrona wyświetlacza

Bateria

Aparat fotograficzny tył

Aparat fotograficzny przód

Wbudowana Pamięć

Pamięć RAM

System operacyjny

Rodzaj karty SIM

Lokalizacja

Czujniki

Formaty audio

Formaty wideo

Komunikacja

Okres gwarancji

Kolor

Etui

Funkcje dodatkowe

Inne

                                              ………………………………………………..
       podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Wzór Umowy na dostawę telefonów komórkowych

UMOWA
zawarta dnia ................................ pomiędzy:
Kuratorium Oświaty w Kielcach, w imieniu którego działa:
Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty
 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”,

a
…………………………………………………………………………….………………….
zwaną dalej “Wykonawcą”.
Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) i Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w sprawie udzielania zamówień, które finansowane są ze 
środków publicznych, a wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, zawiera się umowę o następującej 
treści:

§ 1.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych telefonów komórkowych (niebrandowanych, 
oryginalnych, dystrybuowanych na terenie Polski, bez blokady simlock) zgodnie ze złożoną przez 
Wykonawcę ofertą, stosownie do wyszczególnienia poniżej:
– …………
– …………

§ 2.
Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w terminie do ……………………..
2. Dostawa przedmiotu umowy zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. Do 
podpisania protokołu zdawczo odbiorczego upoważniony jest:
ze strony Wykonawcy – ……………………………
ze strony Zamawiającego – ……………….…………..
 

§ 3.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że Wykonawca z tytułu realizacji Umowy otrzyma wynagrodzenie, zgodnie ze 
złożoną ofertą, w wysokości:
Brutto……………….. zł (słownie…………………………)
w tym:
netto ………………… zł (słownie: …………………………..……………….. złotych …../100)
VAT
2. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, w 
terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego oraz 
podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Strony zgodnie potwierdzają, że kwota wskazana w ust. 1 stanowi całość wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy i Wykonawcy nie przysługuje zwrot od 



Zamawiającego jakichkolwiek kosztów dodatkowych poniesionych w związku z realizacją niniejszej 
umowy.
 
 

§ 4
Gwarancja

1. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt wraz z dokumentami gwarancyjnymi służącymi do 
dochodzenia roszczeń gwarancyjnych.
2. Gwarancja obejmuje całość dostawy stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.
3. Okres gwarancji na każdy z dostarczonych telefonów wynosić będzie 24 miesiące.
4. Okres gwarancji liczony będzie od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
5. Naprawy uszkodzonych Telefonów realizowane będą u Wykonawcy lub u producenta sprzętu lub
wyznaczony przez producenta autoryzowany serwis
6. W celu realizacji uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiający zgłosi Wykonawcy  
uszkodzenie w drodze telefonicznej, pocztą elektroniczną lub faksem.
7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy uszkodzonego telefonu w terminie 14 dni od 
daty zgłoszenia o którym mowa w ust. 6.
 

§ 5
Kary umowne

1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w 
wysokości 20%   kwoty wynagrodzenia brutto o której mowa w § 3 ust. 1.
2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lub w § 4 
ust. 7, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5% 
kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
3. Niezależnie od powyższych kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli szkoda przekroczy wysokość naliczonych kar.
4. Zamawiającemu zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia.
5. W przypadku zwłoki przez Zamawiającego w zapłacie należności wynikających z niniejszej 
umowy, Wykonawcy przysługiwać będą odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.
6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli 
Wykonawca opóźnia się z dostawą przedmiotu umowy, a opóźnienie przekracza 15 dni.
7. Wykonawca nie może zwolnić się z obowiązku realizacji przedmiotu zamówienia w drodzę 
zapłaty kary umownej. 
 

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego 
oraz innych obowiązujących ustaw.
3. Strony zgodnie poddają ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy 
rozstrzygnięciu właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.
4. Integralna częścią niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron.
 
 
 WYKONAWCA                                                                                    ZAMAWIAJĄCY
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