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ŚWIĘTOKRZYSKI   PARK   NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A P Y T A N I U   O F E R T O W Y M  
 
 
 

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa  oferty cenowej z 

uwzględnieniem poniższych wymagań: 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla 37 numerów telefonów wraz z dostawą 31 sztuk 
aparatów telefonicznych typu „smart fon” o parametrach nie gorszych niż określone w pkt. 
1.1, 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6, 1.8 Dwóch sztuk smartfonów o parametrach nie niższych niż 
wymienione w pkt 1.7, 1.8  połączona z zachowaniem dotychczasowych numerów telefonów 
o łącznej miesięcznej wartości świadczenia nie przekraczającej 1000 zł brutto miesięcznie, 
rozpoczynając świadczenie od 04-12-2020 na okres nie dłuższy niż 24-mce. 

1.1 Usługa nielimitowanych połączeń, sms-ów i mms-ów w ramach abonamentu przy łączności          
krajowej 
 

1.2 „Smart fony” z funkcją Dual-sim i systemem operacyjnym Android- min. 10.0 
 
 

1.3 Aparaty telefoniczne z wbudowanym aparatem fotograficznym o matrycy  powyżej 12 MPX i 
obiektywem min. f2.0 
 

1.4 Procesor o klasie nie niższej niż przykładowy MediaTek Helio P25 i pamięci operacyjnej min. 
2 GB RAM 

 
1.5 Bateria aparatu o pojemności min.4000mah, moduł GPS 

 
1.6 Limit danych komórkowych w abonamencie nie niższy niż 4GB 

 
1.7 Usługa nielimitowanych połączeń, wiadomości sms i mms , limit danych komórkowych w     

ramach abonamentu nie niższy niż 4GB, system operacyjny min. Android 10.0 , pamięć RAM 
min. 3 GB, matryca głównego aparatu min 16 MPX, procesor o klasie nie niższej niż 
przykładowy MediaTek Helio P35, bateria min 4000 mAh, moduł GPS, moduł NFC. 

 
1.8 Usługa zapewniająca pokrycie zasięgiem telefonii komórkowej terenu ŚPN – czyli na terenie    

administracyjnym gmin Bodzentyn ,Nowa Słupia, Górno, Masłów, Pawłów, Łączna, Bieliny 
 

1.9 Możliwość nieograniczonego korzystania z usług i aplikacji oferowanych przez GOOGLE LLC 
 
 

2. Warunki  udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: 

2.1  Posiadanie uprawnień do wykonania określonych w zapytaniu ofertowym działań 
2.2  Dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia 
2.3  Posiadanie wiedzy i doświadczenia 
2.4  Termin realizacji zamówienia: do 04.12.2022 r  
2.5  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 



2.6  Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 
2.7  Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Przemysław Borek  kierownik działu 

administracyjno-technicznego Tel 41 3115106 wew. 17 kom. 690810018 
2.8  Ofertę według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 06-11-2020, godzina 900 
2.9  Ofertę można: 
➢ Przesłać   pocztą,   w   tym   kurierem   na   adres:   Świętokrzyski   Park   Narodowy,  26-010   

Bodzentyn,  
ul. Suchedniowska 4. 

➢ przesłać e-mail na adres: zamowienia@swietokrzyskipn.org.pl 
➢ przesłać faxem na nr 41 311 51 06. 
➢ dostarczyć  osobiście do siedziby ŚPN na adres: Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4. 

 
 

Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. prawo zamówień  publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie przekracza 30.000 

euro. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Świętokrzyskiego Parku Narodowego do 

zawarcia umowy. 

 

 

Z-ca Dyrektora ŚPN 
mgr inż. Agata Czeplina-Miernik 
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