
 

 

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW 
Adres ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa  

KRS 0000875978 NIP 5213916470 REGON 387857893 

Warszawa 13.03.2023 r. 

Zamawiający: 

Krajowy Instytut Mediów 

ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa 

NIP 5213916470  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR KIM.Z.17.2.2023 
 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Dostawa 30 tabletów wraz z dedykowanymi etui 

 

II. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Krajowy Instytut Mediów - ul. Wiktorska 63, 02-587, Warszawa, NIP 5213916470 

III. Postanowienia ogólne 

Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty 130.000 złotych. Zamawiający informuje, 

że postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

oparciu zasady określone w niniejszym zapytaniu. 

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 tabletów wraz z etui opisanym w „Opisie przedmiotu 

zamówienia” stanowiącego Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego. 

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach 

lub imprezach targowych, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, wyposażony w 

ładowarkę, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w 

„Opisie przedmiotu zamówienia”. 

 

Określenie przedmiotu za pomocą kodów CPV:  

30213200-7 - Komputer tablet,  

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów, 

 

 

V. Wykaz dokumentów do złożenia do Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 

- Ofertę na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi - Załącznik nr 1.  

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania 

- Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)  

 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

1. W toku postępowania zostaną wyłonieni Wykonawcy, którzy spełniają wymagania 

Zamawiającego: 

• przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia, 

• posiadają niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz dysponują 

potencjałem technicznym, kadrowym i znajdują się w sytuacji finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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• oferują przedmiot zamówienia spełniający wymagania związane z 

bezpieczeństwem danych dla telefonów, tabletów PN-EN ISO/IEC 15408 

 

 

VII. Płatność  

 

1. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie stanowiła 

prawidłowo wystawiona faktura na podstawie protokołu odbioru (sporządzonego 

przez Wykonawcę) podpisanego bez zastrzeżeń. 

2. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie zgodność podanego na fakturze 

rachunku bankowego z rachunkiem bankowym Wykonawcy Dz.U. 2021 poz. 1979 

znajdującym się na tzw. białej liście podatników VAT - elektronicznym wykazie 

podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (zwanym 

dalej „Wykazem”), o którym mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług 

(tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.). 

3. Zapłata  następować będzie przelewem  z  konta Zamawiającego  na  konto  

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty potwierdzonego odbioru poprawnie 

wystawionej faktury. 

 

VIII. Sposób złożenia oferty:  

 

1. Ofertę należy przesłać do dnia  24.03.2023 do godz. 15.00  z dopiskiem w temacie 

maila „Oferta – dostawa tabletów”- mailem na adres: przetargi@kim.gov.pl. 

2. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@kim.gov.pl 

3. Termin związania oferta ̨ wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, wskazanego 

w pkt. 1, przy czym do biegu terminu nie wlicza się ̨ terminu składania ofert.  

4. Ofertę ̨ składa się ̨ w języku polskim, w postaci elektronicznej, przy czym przez postać ́ 

elektroniczna ̨ oferty należy rozumieć ofertę ̨ sporządzona ̨ i przekazana ̨ w formie 

elektronicznej, jak i ofertę ̨ sporządzoną ̨ w formie pisemnej i przekazanej w postaci 

skanu.  

5. W przypadku, gdy osoba jest uprawniona, umocowana do reprezentowania 

wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa, należy je złożyć ́ wraz z oferta ̨.  

6. W przypadku, gdy oferta nie będzie podpisana lub będzie podpisana przez osobę ̨ 

nieumocowana ̨ do reprezentowania wykonawcy, zostanie uznana przez 

Zamawiającego za nie złożona ̨ w postępowaniu.  

7. W przypadku, gdy oferta zostanie złożona u Zamawiającego po terminie, o którym 

mowa w pkt. 1, zostanie odrzucona przez Zamawiającego i nie będzie podlegała 

ocenie w postępowaniu.  

8. W przypadku, gdy treść ́ złożonych ofert będzie budziła wątpliwości z zachowaniem 

zasady równego traktowania wykonawców, Zamawiający uprawnionych będzie do 

wezwania wykonawców o złożenie wyjaśnień ́ lub uzupełnienia informacji w ofercie.  

9. W przypadku, gdy złożone oferty lub treść ́ złożonych wyjaśnień́ lub uzupełnień́, nie 

będzie spełniała opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków realizacji zamówienia, 

określonych w niniejszym zapytaniu, zostaną ̨ one odrzucone jako niezgodne z 

wymaganiami Zamawiającego.  

10. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę ̨ oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawa ̨”, wykluczy z 

postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia:  

mailto:przetargi@kim.gov.pl
mailto:przetargi@kim.gov.pl


 

 

KRAJOWY INSTYTUT MEDIÓW 
Adres ul. Wiktorska 63, 02-587 Warszawa  

KRS 0000875978 NIP 5213916470 REGON 387857893 

1) wykonawcę ̨ wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę ̨ na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę ̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 

ustawy;  

2)  wykonawcę ̨, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz. U. z2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę ̨ lub 

będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została 

wpisana na listę ̨ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę ̨ rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

3) wykonawcę ̨, którego jednostka ̨ dominująca ̨ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę ̨ lub będący taką jednostka ̨ 

dominująca ̨ od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę ̨ na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę ̨ rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.  

11. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia nie zostanie 

złożona żadna oferta albo żadna z ofert nie będzie spełniała wymagań ́ w zapytaniu 

ofertowym, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z wybranym przez siebie 

Wykonawcą, bez powtarzania postępowania.  

12. Wykonawca składający ofertę składa ją na całość przedmiotu zamówienia. Spośród 

otrzymanych ofert Wykonawca udzieli zamówienia 1 najkorzystniejszemu oferentowi. 

13. Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o zamknięciu postępowania i jego 

wynikach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.  

14. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których, 

wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania oraz podmiotom wnioskującym o udostępnienie ofert lub dokumentacji 

postępowania muszą zostać oznaczone „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Skuteczność 

dokonane zastrzeżenia wymaga wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powołanej ustawy, poprzez wskazanie, co 

najmniej: faktycznego brak upublicznienia informacji, co, do której, sformułowano 

zastrzeżenie, kwalifikacji rodzajową tej informacji (techniczna, technologiczna, 

organizacyjna, inna posiadająca wartość gospodarczą), działań, jakie w celu ochrony 

poufności tej informacji zostały przez wykonawcę podjęte. Zamawiający informuje, iż 

zgodnie z powołanym artykułem tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako 

całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie 

znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo 

dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 

utrzymania ich w poufności. 

15. W przypadku niewykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, informacje utracą prawo do ochrony, jako tajemnicy 

przedsiębiorstwa, i będą podlegały ujawnieniu, po uprzednim powiadomieniu 

zainteresowanego wykonawcy o powyższym i podaniu okoliczności uzasadniających 

ujawnienie informacji. 

 

IX. Wybór oferty najkorzystniejszej 

1. O wynikach Zamawiający poinformuje drogą mailową. 
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2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez 

Zamawiającego. 

3. Oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu 

o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

 

L.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna liczba punktów, 

jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1 Cena 100% 100 

 

4. Zasady oceny kryterium "Oferowana cena" (PC) – 100%. 

 

4.1. W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Wyliczona poprzez 

przemnożenie zawartej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ceny 

jednostkowej za zrealizowanie dostawy jednej sztuki przedmiotu zamówienia o 

wskazaną w OPZ  ilość. Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta Wykonawcy, 

który zaproponuje najniższą cenę, pozostali Wykonawcy będą oceniani według 

następującego wzoru:  

 

Najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu 

PC=  ----------------------------------------------------------------------- x 100 

Cena badanej oferty 

 

    gdzie: PC -ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto. 

 

4.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i otrzyma największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium. 

 

 

X. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) dalej „RODO”, 

informujemy, że: 

 

1. Administrator danych  

Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Mediów (dalej „KIM”) z siedzibą  

w Warszawie (adres: ul. Wiktorska 63, 02-587), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 

0000875978 (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się za 

pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. kim.gov.pl lub przesyłając e-mail 

na adres: iod@kim.gov.pl a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym 

powyżej adresem siedziby Administratora. 

2. Inspektor Ochrony Danych  
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Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

i przysługujących Państwu praw jest Inspektor Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony 

Danych można skontaktować się, wysyłając e-mail na adres:  iod@kim.gov.pl lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora 

z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.  

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:  

1) przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – podstawą prawną 

przetwarzania jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) wynikającego z przepisów ustawy z dnia 

23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) dotyczących oferty 

złożonej w ramach zapytanie ofertowego,  

2) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi ze 

złożeniem oferty - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania 

do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem 

Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty którym Administrator zleca 

wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w 

szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, usług teleinformatycznych,  hostingu, IT, 

obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej. Odbiorcami Pani/Pana danych 

osobowych mogą być również podmioty lub organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana 

danych – tylko w uzasadnionych przypadkach i na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

a) do momentu zakończenia postępowania,  

b) do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze złożeniem oferty zgodnie z 

powszechnie obowiązującym prawem 

c) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych 

wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.  

6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego ma charakter dobrowolny ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.  

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu  

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/ Panu prawo do : dostępu do swoich danych, ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te przysługują Pani/Panu w przypadkach i w 

zakresie przewidzianym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

XI. Postanowienia końcowe 

mailto:iod@kim.gov.pl
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1. Osoba do kontaktu: Paweł Kalinowski, e-mail: p.kalinowski@kim.gov.pl. 

2. Zamawiający nie jest zobowiązany do złożenia zamówienia na podstawie przesłanych 

ofert. 

3. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania Wykonawcy realizacji przedmiotu 

zamówienia, zlecanie realizacji uzależnione jest od bieżących potrzeb 

Zamawiającego.  

4. Zamawiający zobowiązuje się zawrzeć załączone Istotne postanowienia umowy do 

przyszłej umowy zawieranej z Wykonawcą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy oraz do nie 

przekazywania, nie ujawniania i niewykorzystywania informacji stanowiących 

tajemnicę Zamawiającego, a także wszelkich poufnych informacji i faktów, o których 

dowie się w trakcie wzajemnej współpracy lub  przy okazji współpracy  w  związku  z  

przygotowaniem  oferty, niezależnie od formy przekazania/ pozyskania tych informacji 

i ich źródła.  

 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 3 Wzór Umowy 

Załącznik nr 4 Oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Formularz ofertowy 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr KIM.Z.17.2.2023 dnia 13.03.2023 r. składam ofertę 

na dostawę 30 tabletów wraz z dedykowanymi etui zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zakresie objętym zapytaniem za kwotę 

łączną brutto………………………..….…, w tym podatek 23% VAT wynoszącą zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 
 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 
Marka i Model  Liczba  

Wartość brutto 

jednej sztuki w 

PLN 

Ogółem wartość 

brutto 30 szt. w 

PLN  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Tablet 

spełniający 

wymagania OPZ  

 30 szt.   

2 
Etui spełniające 

wymagania OPZ 
 30 szt.   

 

OGÓŁEM WARTOŚĆ 

BRUTTO ZAMÓWIENIA W 

PLN: 

 

 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia  w maksymalnym terminie 14 

dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

3. Oświadczamy, że ceny brutto określone w pkt. 1 zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącymi Załącznik nr 3 i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy na 
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warunkach określonych w tym załączniku, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od daty 

wyznaczonej na składanie ofert. 

7. Oświadczamy, że przedmiot prowadzonej przez nas działalności jest tożsamy z 

przedmiotem zamówienia. 

8. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania związane z 

bezpieczeństwem danych dla telefonów, tabletów PN-EN ISO/IEC 15408 

9. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz 

dysponujmy potencjałem technicznym, kadrowym i znajdujmy się w sytuacji finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

10. Oświadczamy, że w stosunku do naszej firmy nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono 

upadłości. 

11. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacją dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych, stanowiącą pkt X zapytania ofertowego i wypełniliśmy obowiązki 

informacyjne, określone w art. 13 oraz 14 RODO wobec osób, których dane osobowe 

przekazaliśmy Administratorowi w związku udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do 

stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

 

.......................................................                                          .................................................................. 

 miejscowość i data    Podpis Wykonawcy lub osoby 

uprawnionej  do reprezentowania 

Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 tabletów wraz z kompatybilnym etui.  

Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach 

lub imprezach targowych, sprawny technicznie, kompletny i gotowy do pracy, wyposażony w 

ładowarkę, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione 

poniżej: 

Dostawa tabletu – 30 szt. 

Tablet o parametrach nie gorszych niż: 

Nazwa podzespołu/ parametry Opis minimalnych wymagań 

Przekątna ekranu rozmiar ekranu od 10" do 12.1" 

Format ekranu 16:10 

Rozdzielczość 
1920 x 1080 pikseli, wyświetlacz wspiera 

Multi-Touch, Ekran pojemnościowy 

Ilość rdzeni procesora 6 

Taktowanie CPU 1.5 Ghz 

Pamięć RAM 4 GB 

Pojemność dysku 64 GB 

Pojemność baterii 7000 mAh 

Gniazdo USB USB-C 

Kamera przednia 5.0 Megapixeli 

Kamera tylna 8.0 Megapikesli 

WiFi 802.11n 

Bluetooth 5.0 

GPS GLONASS lub Galileo 

Standard bezprzewodowego 

przesytu danych 
LTE 

System  Android minimum wersja 12 

Dodatkowe wymagania Głośnik 

Dodatkowe wymagania Mikrofon 

Dodatkowe wymagania Gniazdo słuchawkowe 

Dodatkowe wymagania Ładowarka w zestawie 

Dodatkowe wymagania 

Zmawiający wymaga aby oferowany 

tablet wspierał funkcje autoprovisioningu 

Dostawca zobowiązuje się do 

darmowego dopisania dostarczonych 

tabletów do tego systemu (MDM) do 

wskazanego przez Zamawiającego konta 
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Waga max 550 gramów 

Gwarancja  24 miesiące 

Serwis  

Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas 

trwania gwarancji w autoryzowanym 

serwisie producenta 

 

 

Dostawa etui – 30 szt. 

Etui z klapką o parametrach nie gorszych niż: 

Nazwa podzespołu/ parametry Opis minimalnych wymagań 

Materiał Tworzywo sztuczne 

Dodatkowe wymagania Dedykowane* do oferowanego tabletu 

 

* poprzez dedykowane etui do oferowanego tabletu Zamawiający rozumie, etui służące 

zabezpieczeniu wyłącznie oferowanego modelu tabletu, a nie uniwersalny model etui, który 

może służyć zabezpieczeniu różnych modeli tabletów. 
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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

Wykonawca: 

 

…………………………………… 

 

Oświadczenia wykonawcy 

Na potrzeby zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa 30 tabletów wraz z etui, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wynikające z art.  7 ust. 1 ustawy 

z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

        ………………………………………. 

Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w 
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 
o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
 


