
 

 

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do składania ofert na usługi telefonii komórkowej oraz usługi bezprzewodowej 
transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych, modemów, routerów oraz innych akcesoriów 
niezbędnych do ich świadczenia. 

Oferty prosimy składać pisemnie do dnia 24 października 2016r. do godz. 9:00 w Sekretariacie (pokój 330) 
Pałacu Kultury Zagłębia, plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

Osobą wyznaczoną do kontaktów z operatorami jest Alicja Nowak tel. 32 733 88 19 

Opis przedmiotu stanowi Załącznik Nr 1  

Formularze ofertowe stanowią Załączniki Nr 2 i 3  

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze 
złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy przez 
Pałac Kultury Zagłębia. 





 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
ZADANIE I  
Usługi telefonii komórkowej. 
Ilość aktywnych kart SIM ± 26 w tym ± 17 kart typu A, ± 4 kart typu B, ± 4 karty typu C i 1 karta typu D 
 
Dla typu A, B, C, D  
Bezpłatne i nielimitowane: 

 połączenia głosowe w sieci macierzystej 
 SMS/MMS w sieci macierzystej 
 połączenia głosowe na telefony stacjonarne 

Pozostałe usługi rozliczane ze wspólnego pakietu kwotowego (całego konta). Niewykorzystane w danym 
okresie rozliczeniowym jednostki są do wykorzystania w kolejnych, co najmniej 6 (sześciu) okresach 
rozliczeniowych (jednostki przeniesione są wykorzystywane w pierwszej kolejności). Zamawiający wymaga 
zachowania dotychczasowej numeracji. 
 
TYP A – nie mniejsze warunki niż: 

 pakiet internetowy nie mniejszy niż 1,5 GB na SIM/m-c, 
 aparaty komórkowe nie gorsze niż model ZTE Blade A452 Dual SIM lub Huawei Y6 II LTE, 

o prosimy o przedstawienie co najmniej 4 modeli aparatów. 
 
TYP B – nie mniejsze warunki niż: 

 pakiet internetowy nie mniejszy niż 1,5 GB na SIM/m-c, 
 aparat komórkowy nie gorszy niż model Maxcom strong MM916 3G (obudowa o zwiększonej 

wytrzymałości), 
o prosimy o przedstawienie co najmniej 2 modeli aparatów. 

 
TYP C – nie mniejsze warunki niż: 

 pakiet internetowy nie mniejszy niż 3 GB na SIM/m-c, 
 aparaty komórkowe nie gorsze niż model Honor 8 dualSIM lub Huawei P9 dualSIM, 

o prosimy o przedstawienie co najmniej 4 modeli aparatów. 
 
TYP D – nie mniejsze warunki niż: 

 pakiet internetowy nie mniejszy niż 3GB na SIM/m-c, 
 aparat komórkowy nie gorszy niż model Samsung Galaxy S7 edge, 

o prosimy o przedstawienie co najmniej 2 modeli aparatów. 
 
 
ZADANIE II 
Usługi bezprzewodowej transmisji danych. 
Ilość aktywnych kart SIM ± 3 szt. 

 transfer w technologiach 2G, 3G, LTE, 
 transfer danych nie mniejszy niż 30GB na kartę SIM (po przekroczeniu nie będą pobierane opłaty za 

transfer, a prędkość w technologiach 2G i 3G może ulec obniżeniu za wyjątkiem prędkości 
w technologii LTE), 

 brak limitu transmisji danych w zasięgu LTE, 
 urządzenia nie gorsze niż HUAWEI E5372, 

o prosimy o przedstawienie co najmniej 4 modeli urządzeń. 
 
Dla Zadania I i Zadania II  
Czas trwania umowy 24 miesiące bez możliwości przedłużenia umowy na czas nieokreślony. 



 

 

Data rozpoczęcia świadczenia usług: 18.11.2016r. (urządzenia i karty SIM z przypisanymi numerami należy 
dostarczyć nie później niż do 10.11.2016r.). 
Ostateczna ilość kart SIM każdego rodzaju wraz z numerami telefonów zostanie podana przy podpisaniu 
umowy.  
Zamawiający nie dopuszcza opłat aktywacyjnych za karty i usługi. 
Zamawiający wymaga dedykowanego Konsultanta obsługi klienta. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert. 
Oferty na każde z zadań należy składać osobno na załączonych formularzach. 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
ZADANIE I 
Usługi telefonii komórkowej. 
Ilość aktywnych kart SIM ± 26 w tym: ± 17 kart typu A, ± 4 karty typu B, ± 4 karty typu C i 1 karta typu D 
 
NAZWA WYKONAWCY  

 
 

ADRES WYKONAWCY  
 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 
Ilość 
kart 
SIM 

Cena brutto x 
ilość kart SIM 

Ilość 
miesięcy 

WARTOŚĆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Abonament karta typu A 

……………….………… 
(nazwa pakietu) 

   17  24  

2 
Abonament karta typu B 

………………...……….. 
(nazwa pakietu) 

   4  24  

2 
Abonament karta typu C 

………………...……….. 
(nazwa pakietu) 

   4  24  

2 
Abonament karta typu D 

………………...……….. 
(nazwa pakietu) 

   1  24  

SUMA  
W tym wysokość pakietu kwotowego do wykorzystania dla całego konta (miesięcznie)  

 
Łączna szacunkowa wartość usług wynosi………..zł brutto (słownie:……….)  
w tym: wartość netto …….. zł (słownie:……….), VAT…% tj…………zł (słownie:……….) 
 
Proponowane modele urządzeń: 
Lp. Model Cena netto Cena brutto Ilość WARTOŚĆ 

Karta typu A 

1    17  

2    17  

3    17  

4    17  

Karta typu B 

5    4  

6    4  

Karta typu C 

7    4  



 

 

8    4  

9    4  

10    4  

Karta typu D 

11    1  

12    1  

 
Podstawą oceny oferty będzie łączny koszt oferowanych usług oraz zaoferowanych urządzeń (wybranych 
przez zamawiającego spośród zaoferowanych modeli). 
 
 
 

……………………. dnia, ………………..      ………………………………………………. 
      Pieczątka i podpis Wykonawcy  



 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3 
 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
ZADANIE II 
Usługi bezprzewodowej transmisji danych.  
Ilość aktywnych kart SIM ± 3 szt. 
 
NAZWA WYKONAWCY  

 
 

ADRES WYKONAWCY  
 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Cena netto VAT Cena brutto 
Ilość 
kart 
SIM 

Cena brutto x 
ilość kart SIM 

Ilość 
miesięcy 

WARTOŚĆ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Abonament 

……………….………… 
(nazwa pakietu) 

   3  24  

 
 
Łączna szacunkowa wartość usług wynosi………..zł brutto (słownie:……….)  
w tym: wartość netto …….. zł (słownie:……….), VAT…% tj…………zł (słownie:……….) 
 
Proponowane modele urządzeń: 
Lp. Model Cena netto Cena brutto Ilość WARTOŚĆ 

1    3  

2    3  

3    3  

4    3  

 
Podstawą oceny oferty będzie łączny koszt oferowanych usług oraz zaoferowanych urządzeń (wybranych 
przez zamawiającego spośród zaoferowanych modeli). 
 
 
 
 

……………………. dnia, ………………..      ………………………………………………. 
Pieczątka i podpis Wykonawcy  


