
 

 

 

 

 

 

 

Kraków, dnia  25.05.2018 r. 
                                                           

 
 

Zaproszenie do składania ofert 
 

 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., realizator projektu „Czas na 

Biznes II”, zaprasza do składania ofert na dostarczenie 15 telefonów komórkowych. 
 
Dane techniczne: 

 

Smartfon, o parametrach nie gorszych niż: 

Opis typu Smartfon 

Opis zastosowania Połączenia głosowe, video, transmisja danych 

Typ procesora Co najmniej 6 rdzeniowy 

Pamięć systemowa Co najmniej 3 GB  

Pamięć operacyjna 
ROM 

Co najmniej 16 GB 

Ekran  Przekątna: nie mniej niż 5,2 cala 

  Rozdzielczość: min. 1080p 

 Wyjścia wejście zasilania 

  co najmniej gniazdo combo słuchawek/mikrofonu 

Komunikacja 
bezprzewodowa 

technologia bezprzewodowa: Bluetooth, Wi-Fi 

  obsługa sieci: co najmniej IEEE 802.11 b/g/n 

System dźwiękowy typ: wbudowany 

  głośniki : wbudowane głośniki stereofoniczne 

Akumulator technologia co najmniej: min 3 000 mha 

Urządzenie wskazujące co najmniej: digitizer pojemnościowy 2 punktowy 

System operacyjny Android wydanie co najmniej 7.0 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

1. Potencjalny Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania (dostarczenia) na 
własny koszt przedmiotu zamówienia Zamawiającemu w terminie 14 dni 
kalendarzowych od dnia zlecenia zamówienia, na adres: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
ul. Kordylewskiego 11 
31-542 Kraków 
Pok. 5  
 

Nazwa Cena 
jednostkowa 

[netto] 

Cena 
jednostkowa 

[brutto] 

Ilość 
[szt.] 

Wartość 
[netto] 

Wartość 
[brutto] 

   15   

 
2. Potencjalny wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem  
i złożeniem oferty. 
3. Każdy potencjalny wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Ceny podane w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Ceny podane w ofercie to ceny maksymalne za jakie wybrany Wykonawca będzie 
zobowiązany zrealizować zamówienie i powinny obejmować wszystkie koszty 
związane ze sprzedażą i dostarczeniem przedmiotu zamówienia do Zamawiającego 
oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 

 
Miejsce oraz termin złożenia ofert: 
1. Ofertę należy złożyć do dnia 4.06.2018 r., do godziny 12:00. Przez złożenie 
oferty należy rozumieć odebranie jej przez serwer Zamawiającego przed 
wskazanym wyżej terminem. 
2. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: 
malgorzata.moszkowska@marr.pl  
W temacie proszę podać:  

„Oferta – Zakup telefonów komórkowych CnB II” 
3. Termin związania ofertą wynosi 7 dni od daty wpływu oferty do Zamawiającego. 

 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: Cena – 100%, 
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