
Załącznik 1 do specyfikacji 

                                                            Formularz ofertowy 

 

Nazwa oferenta (pieczęć) 

 

1. Oferujemy usługę na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Prokuratury Okręgowej 
w Łodzi i podległych jej prokuratur rejonowych, w sieci telefonii komórkowej na zasadzie 
abonamentu wraz z zakupem aparatów telefonicznych, zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia w cenach:  
 

L.p. Ceny  Cena 
jednost
kowa 
netto 
(PLN) 

Podatek 

VAT 
...........

% 
 

Cena 
jednos
tkowa 
brutto  
(PLN) 

Sztuki 

Cena 
brutto 

x 
sztuki 

 
 Nazwa 

abonamentu w 
sieci operatora 

 

1  
Cena brutto 
abonamentu okres miesięczny 

   
105 

 

2 
Cena brutto za jedną minutę 
połączenia w ramach sieci operatora 
(w abonamencie i poza nim) 

   
X X 

3 
Cena brutto za jedną minutę 
połączenia do innych operatorów (w 
abonamencie i poza nim) 

   
X X 

4 
Cena brutto za jedną minutę 
połączenia na numery stacjonarne (w 
abonamencie i poza nim) 

   
X X 

5 
Cena brutto za jedną wiadomość 
SMS/MMS (w abonamencie i poza 
nim) 

   
X X 

 
Tabela 1 – parametry oferowanych telefonów 
 

L.p. Opis Telefon - parametry 

1. Ilość telefonów komórkowych 94 

2. Marka i typ telefonu   

3. Obsługiwane systemy   

4. Częstotliwość działania   

5. Deklarowany przez producenta max. czas czuwania 
GSM (h) 

 

6. Deklarowany przez producenta max. czas rozmów 
GSM (min) 

 

7. Minimalna pamięć wewnętrzna   

8. Złącze kart pamięci / typ  

9. Minimalna rozdzielczość wyświetlacza (pix)  

10. Minimalna ilość kolorów wyświetlacza   

11. Wbudowany aparat fotograficzny / min. rozdzielczość  

12. Odtwarzacz MP3/ Radio FM/ Dyktafon  

13. Wybieranie głosowe /zestaw głośnomówiący  

14. Transmisja danych  



15. Połączenie z komputerem   

16. Obudowa   

17. Organizator z kalendarzem, kontakty (zapis min.500 
pozycji), możliwość wysyłania SMS i MMS, alarm 
dźwiękowo-wibracyjny, łączność Bluetooth z profilami 
dostępu do zestawu głośnomówiącego i 
słuchawkowego, bateria litowo-jonowa, zegarek, 
budzik, minutnik, stoper.  

 

18. Telefony fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych  

 
 
Tabela 2 – parametry oferowanych telefonów 
 

L.p. Opis Telefon - parametry 

1. Ilość telefonów komórkowych 11 

2. Marka i typ telefonu   

3. Obsługiwane systemy   

4. Częstotliwość działania   

5. Deklarowany przez producenta max. czas czuwania 
GSM (h) 

 

6. Deklarowany przez producenta max. czas rozmów 
GSM (min) 

 

7. Minimalna pamięć wewnętrzna   

8. Złącze kart pamięci / typ  

9. Minimalna rozdzielczość wyświetlacza (pix)  

10. Minimalna ilość kolorów wyświetlacza   

11. Wbudowany aparat fotograficzny / min. rozdzielczość  

12. Odtwarzacz MP3/ Radio FM/ Dyktafon  

13. Wybieranie głosowe /zestaw głośnomówiący  

14. Transmisja danych  

15. Połączenie z komputerem   

16. Obudowa   

17. Organizator z kalendarzem, kontakty bez ograniczeń , 
możliwość wysyłania SMS i MMS, alarm dźwiękowo-
wibracyjny, łączność Bluetooth z profilami dostępu do 
zestawu głośnomówiącego i słuchawkowego, bateria 
litowo-jonowa, zegarek, budzik, minutnik, stoper, 
wybieranie glosowe, WCDMA 900 i 2100, HSDPA do 
3,6 Mb/s, USB,    

 

18. Telefony fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych  

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

                       (Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
             


