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Toruń, 1 marca 2018 r. 

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. 

Adres korespondencyjny: 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 

87-100 Toruń 

Zapytanie ofertowe 

1.Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 30 tabletów oraz 30 słuchawek nausznych zgodnie z poniższą 

specyfikacją, na potrzeby promocji projektu Przebudowa i rozbudowa „Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

2. Specyfikacja przedmiotu zamówienia: 

 

LP Nazwa Ilość  Charakterystyka Oznakowanie Zdjęcie 

1 
TABLET min. 

7 cali 

30 

szt. 

Informacje podstawowe 

System operacyjny (zainstalowany) 

Android 5.0 

Parametry wyświetlacza 

Przekątna ekranu min. 7 cali 

Rozdzielczość ekranu 1024 x 600 pikseli 

Typ panelu LCD TFT IPS 

Technologia podświetlenia LED 

Wyświetlacz dotykowy Tak 

Typ ekranu dotykowego Pojemnościowy 

Pamięć 

Wbudowana pamięć 8 GB 

Wbudowana pamięć RAM 1024 MB 

Czytnik kart pamięci Tak 

Typy odczytywanych kart pamięci • 

Micro SecureDigital (microSD) 

• Micro SecureDigital Card High-Capacity 

(microSDHC) 

Procesor 

Klasa procesora MediaTek MT 

Kod procesora MT8127 

Częstotliwość procesora 1,3 GHz 

Liczba rdzeni procesora 4 

Interfejsy / Komunikacja 

Łączność i transmisja danych • Bluetooth 

4.0 

• Wi-Fi (802.11a/b/g/n) 

Wbudowany modem 3G/4G Nie 

Złącza zew. • 1 x micro-USB 

• 1 x 3,5 mm Jack (słuchawkowe) 

Dodatkowe funkcje 

Funkcja telefonu komórkowego Nie 

Wbudowany aparat cyfrowy Tak 

Efektywna liczba pikseli • 0,3 mln pikseli 

brak  
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• 2 mln pikseli 

Wbudowany odbiornik GPS Tak 

 

2 
SŁUCHAWKI 

NAUSZNE  

30 

SZT. 

Przeznaczenie: Telefonia komórkowa 

Konstrukcja: Z muszlami nausznymi 

Technologie: Brak danych 

Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth 

Złącza: 3,5 mm minijack 

Złącza: microUSB 

Dźwięk: Stereo 

Kontrola dźwięku: Brak danych 

Funkcje bluetooth: Brak danych 

Impedancja : 32 Ω 

Pasmo przenoszenia (min.): 20 Hz 

Pasmo przenoszenia (maks.): 20 kHz 

Czułość: 105 dB 

Mikrofon: Tak 

Kolor: Czarny 

Pozostałe parametry: - Bluetooth 4.1 - 

Duże wygodne nauszniki z 

 eleganckim wykończeniem - Składany 

pałąk 

brak  

 

 

3. Sposób oznakowania urządzeń: 

Oznakowania materiałów na opakowaniu w formie naklejki samoprzylepnej zgodnie z zapisami 

„Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 

spójności na lata 2014-2020” z użyciem poniższego wzoru grafik logotypów RPO: 

 

 

 

4. Termin wykonania zadania: 

Wykonane i oznakowane materiały zostaną dostarczone na adres: Plac Teatralny 2, Toruń  

w terminie nie później niż do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 10:00 (środa). 
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5. W ramach realizacji usługi Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1. Oznakowania materiałów na opakowaniu w formie naklejki samoprzylepnej zgodnie 

z zapisami „Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020” z użyciem poniższego wzoru grafik logotypów RPO: 

 

Naklejka musi znajdować się zarówno na opakowaniu kartonowym urządzenia, jak i na samym 

urządzeniu, o ile pozwala na to budowa urządzenia. 

2. Dostarczenia zamówienia w ramach wynagrodzenia, w liczbie oraz rodzaju wskazanym przez 

Zamawiającego w pkt 2 niniejszego zapytania ofertowego, pod adres Plac Teatralny 2, 87-100 

Toruń; 

3. Odpowiedniego opakowania materiałów i zabezpieczenia przed uszkodzeniami w trakcie 

transportu. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu 

odpowiedzialność ponosi Sprzedający. 

4. Zapewnienia, że dostarczone przez wyłonionego Sprzedającego materiały charakteryzują się 

funkcjonalnością, estetycznym wykonaniem, trwałością i dobrą jakością zarówno samych 

materiałów jak i naniesionymi oznaczeniami na naklejce samoprzylepnej, w tym przede 

wszystkim: 

1) materiały muszą zapewniać łatwe i bezproblemowe korzystanie z nich, 

2) materiały nie mogą ulegać zniszczeniu przy korzystaniu zgodnie z ich przeznaczeniem, 

3) ruchome elementy materiałów powinny zapewnić ich właściwe funkcjonowanie, 

4) naniesione oznakowania muszą być czytelne. 

 

 

6. Warunki udziału Wykonawcy:  

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy zaakceptowali wszystkie warunki wykonania 

zamówienia o których mowa w pkt.5 niniejszego zapytania ofertowego .  

 

 

7. Kryteria oceny ofert: 

Najniższa cena za realizację zamówienia spełniającego wszystkie wymagania zawarte w niniejszym 

zapytaniu. 
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8. Oferta powinna zawierać: 

 ofertę cenową brutto obejmującą cały przedmiot zamówienia, wyrażoną w złotych polskich 

(PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku wraz z rozbiciem na jednostkową cenę 

brutto zamawianego produktu,  

 poglądowe zdjęcie zamawianego produktu wraz z naklejkami.  

 

9. Uwagi: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanym  

w niniejszym zapytaniu. W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt 

równoważny miał identyczne lub lepsze parametry od produktu wskazanego przez Zamawiającego. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane produkty są równoważne w stosunku 

do produktów określonych przez Zamawiającego. 

 

 

10. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Ofertę należy dostarczyć do dnia 9 marca 2018 r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@kpim.pl – decyduje data i godzina dostarczenia e-maila. 

 

 

11. Osoba do kontaktu: 

Imię i nazwisko: Małgorzata Tkacz 

tel. 797 304 190  

e-mail: m.tkacz@kpim.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

a. Formularz cenowy – załącznik nr 1 

b. Wzór umowy – załącznik nr 2 
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