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Załącznik nr 3
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2015/EL/7046

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów komórkowych z zachowaniem numerów:
oferujemy wykonanie zamówienia wraz z dostawą sprzętu, spełniającego poniższe wymagania:

Telefon komórkowy o standardowych parametrach technicznych:

Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2015 r.)                                             (Należy podać)

Częstotliwość działania
gsm: 850 900 1800 1900 
wcdma: 850 900 1900 2100
lte: 800 850 900 1800 2100 2600
.............................
Tak/Nie
	

Typ wyświetlacza
super amoled
.............................
Tak/Nie
	

Kolory
min. 16 milionów
.............................
Należy podać

Wyświetlacz główny
min 540x960 pikseli
min 4,5 cale
ekran dotykowy
	regulacja jasności
czujnik orientacji
czujnik światła otoczenia
czujnik zbliżeniowy

.............................
Należy podać piksele oraz cale

Procesor
min. cztery rdzenie taktowane min. 1,2 ghz 
.............................
Należy podać rdzenie oraz ghz

Pamięć
min. 1,5 gb RAM
min. 16gb ROM
.............................
Należy podać ram oraz rom

System operacyjny
wymagany 
.............................
Tak/Nie
	

Aparat fotograficzny
 min. 8 mpix
	przesłona 2,0 i obiektyw 28 mm
nagrywanie filmów full hd
aparat przedni min. 5mpix
.............................
Należy podać mpix
oraz mpix aparatu przedniego

Klawiatura
ekranowa
.............................
Tak/Nie
	

Przyciski
klawisze głośności
klawisz zasilania/blokady
trzy klawisze funkcyjne z czego dwa mogą być dotykowe
.............................
Tak/Nie
	

Typ dzwonków
Mp3
.............................
Tak/Nie
	

Typ wiadomości
SMS
MMS
Email
	POP3
IMAP
Poczta Exchange
Obsługa komunikatorów internetowych
Google Talk
Twitter
Facebook

.............................
Tak/Nie
	

Łączność
Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n  
Punkt dostępowy Wi-Fi: do 8 urządzeń z obsługą Wi-Fi  
DLNA
Bluetooth: Bluetooth 4.0  
Złącza ładowania: Micro-USB  
Złącza AV: Złącze audio 3,5 mm  
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane formaty audio
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane formaty video
 MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
.............................
Tak/Nie
	

Technologie lokalizacji
A-GPS
ustalanie pozycji za pośrednictwem sieci komórkowej i wi-fi
	wbudowana aplikacji do nawigacji
.............................
Tak/Nie
	

Kontakty
nieograniczona liczba
.............................
Tak/Nie
	

Wbudowany zestaw głośnomówiący
wymagany 
.............................
Tak/Nie
	

Zarządzanie połączeniami
polecenia głosowe
połączenie oczekujące
poczta głosowa
wbudowany zestaw głośnomówiący
przekazywanie połączeń
rejestr połączeń: wybierane, odebrane i nieodebrane
historia połączeń
hd voice
.............................
Tak/Nie
	

Internet
wymagany 
.............................
Tak/Nie
	

Bateria
Min 1900 mAh litowo - jonowa
.............................
Należy podać
	

Czas rozmowy bez ponownego ładowania
Min 1020 minut (tryb 3G)
.............................
Należy podać
	

Czas czuwania bez ponownego ładowania baterii
Min 373 godzin (tryb 3G)
.............................
Należy podać
	

Rodzaj karta pamięci
microSD (do 64GB)
.............................
Tak/Nie
	

Waga telefonu  ze standardową baterią
Max  122 g
.............................
Tak/Nie
	

Transmisja danych
Do 150 Mbps
.............................
Tak/Nie
	

Sieci społecznościowe
Aplikacje społecznościowe
Facebook
Twitter
	Udostępnianie zdjęć
Udostępnianie przez Bluetooth

Facebook
Flickr
Wysyłanie jako załącznik e-mail
	Udostępnianie wideo
YouTube

Flickr
Picasa
Facebook
SkyDrive
.............................
Tak/Nie
	

Akcesoria
Ładowarka
stereofoniczny zestaw słuchawkowy
Kabel do transmisji danych
Instrukcja obsługi produktu
.............................
Tak/Nie

Telefon komórkowy o  podwyższonych parametrach technicznych:

Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………

rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2015 r.)                                             (Należy podać)

Częstotliwość działania
GSM: 850 900 1800 1900 
WCDMA: 850 900 1900 2100 
LTE: 800 850 900 1800 2100 2600
.............................
Tak/Nie
	

Typ wyświetlacza
Super Amoled
.............................
Tak/Nie
	

Kolory
Min. 16 milionów
.............................
Należy podać
	

Wyświetlacz główny
min 1080x1920 pikseli
min 5,5 cale
ekran dotykowy
	regulacja jasności
czujnik orientacji
czujnik światła otoczenia
	czujnik zbliżeniowy
.............................
Należy podać piksele oraz cale

Procesor
Min. Osiem rdzeni z czego 4 taktowane min. 1,8GHz i cztery taktowane zegarem min. 1,3 GHz
.............................
Należy podać
	

Pamięć
Min. 2 GB RAM
Min. 16GB ROM
.............................
Należy podać RAM oraz ROM

System operacyjny
Wymagany 
.............................
Tak/Nie
	

Aparat fotograficzny
Min. 13 Mpix
	Przesłona 2,0 i obiektyw 28 mm
Nagrywanie filmów Full HD
Aparat przedni min. 5Mpix
.............................
Należy podać Mpix oraz Mpix aparatu przedniego

Klawiatura
Ekranowa
.............................
Tak/Nie
	

Przyciski
klawisze głośności
klawisz zasilania/blokady
trzy klawisze funkcyjne z czego dwa mogą być dotykowe
.............................
Tak/Nie
	

Typ dzwonków
Mp3
.............................
Tak/Nie
	

Typ wiadomości
SMS
MMS
Email
	POP3
IMAP
Poczta Exchange
Obsługa komunikatorów internetowych
Google Talk
Twitter
	Facebook
.............................
Tak/Nie
	

Łączność
Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n  
Punkt dostępowy Wi-Fi: do 8 urządzeń z obsługą Wi-Fi  
DLNA
Bluetooth: Bluetooth 4.0  
Złącza ładowania: Micro-USB  
Złącza AV: Złącze audio 3,5 mm  
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane formaty audio
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane formaty video
 MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
.............................
Tak/Nie
	

Technologie lokalizacji
A-GPS
ustalanie pozycji za pośrednictwem sieci komórkowej i Wi-Fi
wbudowana aplikacji do nawigacji
.............................
Tak/Nie
	

Kontakty
nieograniczona liczba
.............................
Tak/Nie
	

Wbudowany zestaw głośnomówiący
wymagany 
.............................
Tak/Nie
	

Zarządzanie połączeniami
polecenia głosowe
Połączenie oczekujące
Poczta głosowa
Wbudowany zestaw głośnomówiący
Przekazywanie połączeń
Rejestr połączeń: wybierane, odebrane i nieodebrane
Historia połączeń
HD Voice
.............................
Tak/Nie
	

Internet
wymagany
.............................
Tak/Nie
	

Bateria
min 2600 mAh litowo-jonowa
.............................
Należy podać
	

Czas rozmowy bez ponownego ładowania
min 373 godzin (tryb 3G)
.............................
Należy podać
	

Czas rozmowy czuwania bez ponownego ładowania baterii
min  1020 minut (tryb 3G)
.............................
Należy podać
	

Rodzaj karta pamięci
microSD (do 64GB)
.............................
Tak/Nie
	

Waga telefonu  ze standardową baterią
max  145 g
.............................
Tak/Nie
	

Transmisja danych
do 150 Mbps
.............................
Tak/Nie
	

Sieci społecznościowe
Aplikacje społecznościowe
Facebook
Twitter
	Udostępnianie zdjęć
Udostępnianie przez Bluetooth

Facebook
Flickr
Wysyłanie jako załącznik e-mail
	Udostępnianie wideo
YouTube

Flickr
Picasa
Facebook
SkyDrive
.............................
Tak/Nie
	

Akcesoria
ładowarka
stereofoniczny zestaw słuchawkowy
kabel do transmisji danych
	instrukcja obsługi produktu
.............................
Tak/Nie

Modem / router do transmisji danych

Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………

rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2015 r.)                                             (Należy podać)

Częstotliwość działania [MHz]
GSM 850/900/1800/1900 
	WCDMA: 900 2100
	LTE: 900, 1800, 2600
.............................
Tak/Nie
	

Typ
modem z funkcją routera Wi-Fi
.............................
Tak/Nie
	

Ekran
kolorowy
rozdzielczość 128x128px
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane systemy operacyjne
Ms windows 2000
MS Windows XP
MS Vista 32 bity / 64 bity
Widnows 7 32 bity / 64 bity
Mac OS X 10.6
.............................
Tak/Nie
	

Wysyłanie wiadomości SMS
wymagane
.............................
Tak/Nie
	

Odbieranie wiadomości SMS
wymagane 
.............................
Tak/Nie
	

Transmisja danych
GPRS
	EDGE
HSDPA do 21Mbps
HSUPA do 5,76 Mbps
HSPA+ DC do 42 Mbps
	LTE do 150/50 Mbps
	USB
	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

.............................
Tak/Nie
	

Sposób instalacji
automatyczny
.............................
Tak/Nie
	

Slot na karty pamięci
microSD
.............................
Tak/Nie
	

liczba podłączonych użytkowników do sieci WLAN
maksymalnie 5
.............................
Tak/Nie
	

Wbudowana bateria
o pojemności min. 2300 mAh
.............................
Tak/Nie
	

Dodatkowe
kabel umożliwiający transmisję danych
.............................
Tak/Nie

Oprogramowanie do zarządzania aktywacjami

Lp.
Nazwa/Opis funkcjonalności
funkcjonalność oferowana

Lista zarządzanych numerów (aktywacji) z możliwością: przypisania użytkownika, miesięcznego limitu kwotowego, poziomu informacji o zbliżaniu się do końca limitu.
.............................
Tak/Nie
	

Możliwość sprawdzania sald poszczególnych numerów z dopuszczalnym opóźnieniem aktualności danych maksymalnie 48 godzin.
.............................
Tak/Nie
	

Możliwość aktywacji i dezaktywacji usług dodatkowych dla poszczególnych numerów.
.............................
Tak/Nie
	

Eksport do formatu tabelarycznego (xls, csv) konfiguracji zarządzanych numerów oraz jej eksport.
.............................
Tak/Nie
	

Możliwość blokady połączeń na określone numery telefonów dla wskazanej grupy numerów zarządzanych.
.............................
Tak/Nie
	

Jeżeli rozmowa nie jest odebrana w zdefiniowanym czasie to rozmowa jest automatycznie przełączana na inny numer w grupie.
.............................
Tak/Nie


Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest  fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania.
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ może spowodować odrzucenie oferty, o ile 
z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
				                                          



 …………………………………………………………….… 
                                                                                                                                                                                                                                                            (pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)                                            




