
Zaproszenie do złożenia oferty 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na : 

dostawę telefonów komórkowych 

(przedmiot zamówienia) 

Zamawiający: 
 
 
 

URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO 
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Warszawa 

Opis przedmiotu 
zamówienia: 
 

Dostawa 70 szt. telefonów Samsung SM-J500 Galaxy J5 Dual Sim kolor czarny 
(lub równoważny) wraz ze słuchawkami, ładowarką i akumulatorem, 
fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne, nienaruszone opakowanie, oraz 
objęty co najmniej 12 miesięczną gwarancją producenta. 
 
Kryteria równoważności: 

Typ urządzenia: Smartfon 

Procesor min. 4-rdzeniowy 
min. 1,2 GHz na każdy rdzeń 

System: Android min. ver. 5.1 

Typ budowy: jednobryłowy (Bar) 

Dual SIM: wymagane 

Masa: max. 150 g 

Wielkość pamięci wbudowanej: min. 8 GB (min. 4,3 GB dla 
użytkownika) min 1.5 GB RAM 

Obsługa kart micro SD min. 128 GB 

LTE wymagane Cat 4 

Aparat główny: min 13 Mpix CMOS, Autofocus 

Wyświetlacz:  
 

kolorowy o głębi 16M,  
rozdzielczość min. 720x1280 (HD) 
dotykowy, 
pojemnościowy,  
multi-touch,  
wielkość: min. 5.0” max 5.2”  

Złącze jack  3,5 mm wymagane 

BlueTooth min. 4.1 
 

Obsługa email Współpraca fabrycznie 
zainstalowanego klienta e-mail z MS 
Exchange 2013 

Akumulator Wymienny,  
min. 2600 mAh 

GPS GPS 
GLONASS 

Ładowanie przez USB TAK 
 

 

Szacunkowa wartość 
zamówienia: 
 

 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  
30 000,00 euro netto 

Termin wykonania 
zamówienia: 

30 dni od złożenia zamówienia 



 
Termin gwarancji 
 

12 miesięcy od daty dostawy,  

Warunki płatności 
 

przelew, termin płatności 21 dni od dnia doręczenia faktury VAT 

Sposób obliczenia 
ceny: 

Wskazana w ofercie cena powinna uwzględniać wszelkie koszty wynikające  
z realizacji dostawy. 
 

Warunki udziału w 
postępowaniu: 
 

Wykonawca dołącza do oferty: 
1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 

o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert 

2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu) 
3. oświadczenie wykonawcy (wzór w załączeniu) 

 
Termin składania ofert: 
 

upływa dnia 19 lipca 2016 r. o godz. 10:00 

Sposób składania ofert: 
 

oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: 
krzysztof.rumniak@utk.gov.pl 

 
Osoba wyznaczona do 
kontaktów: 

 
Krzysztof Rumniak 
krzysztof.rumniak@utk.gov.pl , tel. 22 749-15-15 
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Załącznik nr 1 

…………………………………………….  
                (pieczęć Wykonawcy) 

 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………..……………………… 

Siedziba Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………… 

REGON Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….………………… 

NIP Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………….…... 

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

imię i nazwisko: …………………………….……… stanowisko: ………………………………………..……….……… 

nr telefonu oraz faksu …………………………………………… adres mailowy …………………….………………… 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Do: Urzędu Transportu Kolejowego, 02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 134 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w zamówieniu o wartości poniżej 30.000 euro na: 

dostawę telefonów komórkowych, składamy niniejszą ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia.  

 

Wyszczególnienie 
(marka, typ, model) 

Ilość 
Cena netto 

za szt. 
Cena brutto 

za 1 szt. 
Wartość netto 

łączna 

Wartość 
brutto 
łączna 

…………………………………… 70         

 

Wartość netto oferty za wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia wynosi: 

………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………).  

Stawka podatku VAT ........... % 

Wartość brutto oferty za wykonanie i dostarczenie przedmiotu zamówienia wynosi: 

………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………………………………………………).  

 

Oświadczam, że ceny jednostkowe podane w tabeli będą stałe, tzn. nie ulegną zmianie przez cały 

okres ważności oferty oraz w okresie realizacji zamówienia. 

Termin realizacji zamówienia: 30 (trzydzieści) dni od złożenia zamówienia na piśmie. 

Płatność przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenie 

faktury. 

 

 

…………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

…………………………........................………………….. 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby 

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 



Oświadczenie Wykonawcy 

 

W imieniu Wykonawcy, tj. (nazwa – firma Wykonawcy) ………………………………………………………, biorąc 

pod uwagę odpowiedzialność cywilną oraz karną za złożenie fałszywego oświadczenia ‐ 

oświadczam, iż: 

1. w/w. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności 

będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (do wykonania 

zamówienia),  

2. w/w. Wykonawca jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu; 

3. oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki określone w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty, w szczególności – 

dostarczony przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne, 

nienaruszone opakowanie, oraz objęty 12 miesięczną gwarancją producenta.  

Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia warunki zgodności 

wynikające z wszelkich, powszechnie obowiązujących, określonych przepisami prawa norm 

na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w tym zakresie. 

 

Do oferty załączono: 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy (jeśli upoważnienie do podpisania niniejszej 

oferty nie wynika w odpisu z właściwego rejestru. 

 

 

 

…………………………………………….. 
(miejscowość, data) 

…………………………........................………………….. 
(podpis z pieczątką imienną, lub podpis czytelny osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 


