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Wrocław, 13.05.2021 

Nr postępowania zakupowego 

DZT-252/03/2021 

 

 

S P E C Y F I K A C J A   IS T O T N Y C H  W A R U N KÓW  Z A M Ó W I E N I A 

dla postępowania zakupowego 

NA ZAKUP TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH TYPU SMARTPHONE 

 

 

DOLKOM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 6 (Zamawiający) informuje o 

rozpoczęciu postępowania na zakup telefonów komórkowych zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty zobowiązuje się zakupić minimalną ilość telefonów 

komórkowych wskazaną poniżej w okresie 2 lat. 

1. Smartfon MOTOROLA Moto G9 Power (RAM: 4, ROM: 128GB) w ilości: 

Minimalne zamówienie:  9 szt., 

Maksymalne zamówienie:  31 szt. 

 

2. Smartfon CAT S42 (RAM: 3, ROM: 32GB) w ilości: 

Minimalne zamówienie:  19 szt., 

Maksymalne zamówienie:  68 szt. 

 

3. Smartfon MOTOROLA Moto E7 Power (RAM: 4, ROM: 64GB) w ilości: 

Minimalne zamówienie:  51 szt., 

Maksymalne zamówienie:  187 szt. 

 

4. Do każdego telefonu Zamawiający wymaga dodatkowego etui z klapką w kolorze czarnym 

lub odcieniach szarości (bez wzorów) typu „flip magnet” o wyglądzie podobnym do 

przedstawionego na zdjęciu w Załączniku nr 1. Zamawiający wymaga, aby etui było 

dostosowane do konkretnego modelu. Nie dopuszcza się etui uniwersalnego np. typu kabura lub 

pokrowiec. 



5. Do każdego telefonu Zamawiający wymaga dołączenia 1 szt. szkła ochronnego 

(hartowanego) z zestawem montażowym (np. ściereczka z alkoholem), dopasowanego do 

konkretnego modelu. Nie dopuszcza się szkła uniwersalnego, folii ochronnej lub szkła 

utwardzanego UV. 

6. Gwarancja na telefony: min. 24 miesiące. 

7. Zamawiający wymaga, aby każdy telefon był w kolorze czarnym lub w odcieniach szarości. 

Nie dopuszcza się telefonów w kolorze jasnym np. złotym, białym, niebieskim (opcjonalnie 

dopuszcza się granatowy lub ciemnoniebieski). 

8. Zamawiający wymaga, aby każdy telefon był fabrycznie nowy oraz oryginalnie zapakowany. 

9. Zamawiający wymaga, aby zestaw zawierał co najmniej:  

a) fabryczne pudełko (nieotwarte), 

b) ładowarkę, 

c) OS telefonu w języku polskim. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zachować zaoferowaną cenę sprzedaży na zaproponowany model 

telefonu przez okres 2 lat od daty podpisania umowy. 

11. Dostawy telefonów będą odbywać się według potrzeb Zamawiającego (na adres Wrocław, ul. 

Hubska 6) w ilościach wskazanych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy najpóźniej w 

ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania. 

12. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił swoją ofertę zgodnie z załączonym 

wzorem (Załącznik nr 2) oraz przesłał wypełnione oświadczenie dot. przetwarzania danych 

osobowych (Załącznik nr 3). 

13. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru. 

14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

15. Zamawiający wymaga odroczonego terminu płatności, min. 14 dni od daty wystawienia faktury. 

16. Termin składania ofert: 19.05.2021, godzina: 10:00. 

17. Ofertę należy przedstawić w formie e-mail (skan podpisany przez Wykonawcę) na adres: 

sekretariat@dolkom.pl w kopii wiadomości załączając adresy: e.luszczek@dolkom.pl oraz 

t.witkowski@dolkom.pl. Osoba do kontaktu w sprawie: Tomasz Witkowski, tel. +48 697-047-

611. 

18. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postepowania zakupowego w każdym 

momencie bez wyboru oferty. 

19. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji handlowych z 

wybranymi oferentami. 

 

Załączniki: 

1. Poglądowe zdjęcie oczekiwanych etui, 

2. Formularz ofertowy, 

3. Przetwarzanie danych osobowych 

4. Projekt umowy 

  



ZAŁĄCZNIK nr 1 

Poglądowe zdjęcie oczekiwanych etui 

 

 
  



ZAŁĄCZNIK nr 2 

Formularz ofertowy 

 

……………………………. 
(miejscowość, data) 

 

dot. postępowania zakupowego nr DZT-252/03/2021 z dn. 13.05.2021 

 

Oferent: 
 

 

 

 

 

(dane oferenta, w tym NIP i dane kontaktowe e-mail oraz tel. kontaktowy) 

Zamawiający: 

DOLKOM sp. z o.o. 

ul. Hubska 6, 

50-502 Wrocław 

NIP 899-24-18-059 

 

 

 

 

 

 

Nawiązując do postępowania zakupowego nr DZT-252/03/2021 oferuję: 

 

 Oferowana marka i model 

telefonu 

Oferowana cena 

[PLN netto / szt] 

Oferowana cena 

[PLN brutto / szt] 

Gwarancja 

[miesiące] 

Oferowana cena za 

etui wraz ze szkłem 

[PLN netto] 

1 

Smartfon MOTOROLA 

Moto G9 Power RAM: 4, 

ROM: 128GB 

 

 

  

2 
Smartfon CAT S42  

RAM: 3, ROM: 32GB 
 

 
  

3 

Smartfon MOTOROLA 

Moto E7 Power RAM: 4, 

ROM: 64GB 

 

 

  

 

Oferowane warunki płatności: 

przelew na podstawie faktury VAT płatny w terminie ………... dni od daty wystawienia. 

 

Oświadczam, że: 

1. przedstawiona oferta jest zgodna wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o postępowaniu 

DZT-252/03/2021 z dn. 13.05.2021, 

2. spełnia wszystkie warunki ww. postępowania, 

3. gwarantuję sprzedaż oraz dostawę zaoferowanych telefonów i etui po zaoferowanej cenie 

przez okres 2 lat od dnia podpisania umowy, 

4. akceptuję przedstawiony projekt umowy (Załącznik nr 4 do ogłoszenia o postepowaniu). 

 

 

 

 

 

……………………………. 
(data, podpis i pieczątka oferenta) 



ZAŁĄCZNIK nr 3 

Przetwarzanie danych osobowych 
 
Zał. Nr 3 Do Instrukcji udzielania zamówień przez DOLKOM sp. z o.o. 

 
I. INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Zamawiający na podstawie art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 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 – dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r., str. 1-88) informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia jest 
Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością (dalej Spółka) z siedzibą we Wrocławiu (50-502), ul. Hubska 6; 

2) Spółka ustanowiła Głównego Specjalistę ds. Ochrony Danych Osobowych (iodo@dolkom.pl);  
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 
b) wyłonienia Wykonawcy oraz podpisanie z nim Umowy na realizację Zamówienia; 
c) realizacji i odbioru końcowego przedmiotu Umowy; 
d) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia oraz realizacji Umowy na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 
e) archiwizacji dokumentacji dot. Zamówienia i Umowy, a następnie jej likwidacji. 

2. Przetwarzanie obejmuje dane w zakresie: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko (funkcja), miejsce pracy oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału w postępowaniu/realizacji Umowy, 
a w przypadku złożenia pełnomocnictwa oświadczeń i innych dokumentów - inne dane osobowe w nich zawarte. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadniony interes 
Spółki stanowi konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia. 

4. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na podstawie i w zakresie odrębnych przepisów oraz nie będą 
przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji 
Umowy oraz przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów 
związanych z Umową lub obowiązkami wynikającymi z innych przepisów. 

6. Osobie, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu przysługuje: 
1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do przenoszenia danych, 
2) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne niemniej bez ich podania nie jest możliwe dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

8. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie 
przewarzanych danych osobowych. 
 

II. ZOBOWIĄZANIE OFERENTA DO UZYSKANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ 
REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO 
 

1. Na mocy art. 14 RODO Oferent zobowiązuje się uzyskać w imieniu Zamawiającego zgody osób, których dane osobowe 
podlegają przetwarzaniu dla potrzeb postępowania o udzielenie Zamówienia oraz dla potrzeb jego realizacji (w tym 
personel oraz podwykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej) oraz 
spełnić wobec tych osób obowiązek informacyjny przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 – 
ust. 8 i wskazując Oferenta jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

2. Oferent zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne kierowane przez Oferenta 
do realizacji Zamówienia, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub 
dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o: 

1) fakcie przekazania ich danych osobowych Zamawiającemu; 
2) przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego. 

 
W nawiązaniu do składanej oferty (do której niniejsze Oświadczenie stanowi załącznik) oświadczam/y, że 
zapoznałem / zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną oraz zrealizowałem / zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa 
w cz. II Załącznika.  

 
 
 
 
 
 

………………………………….. 
(data i podpis Oferenta) 

  

mailto:iodo@dolkom.pl


ZAŁĄCZNIK nr 4 

Projekt umowy 

 
UMOWA SPRZEDAŻY Nr ……………. 

 

zawarta we Wrocławiu w dniu ………………………. pomiędzy: 

……………………. 

Zwanym dalej „Sprzedającym” 

 

a 

DOLKOM sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, 50-502, ul. Hubska 6, KRS: 00028640, NIP: 899-24-18-059, 

REGON: 932662047, reprezentowanym przez: 

…………………. 

…………………. 

zwanym dalej „Kupującym”.  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Sprzedający zobowiązuje się sprzedać, a Kupujący kupić w ciągu 2 lat od daty podpisania umowy na 

potrzeby swojego przedsiębiorstwa telefony komórkowe w kolorze czarnym lub odcieniach ciemnej 

szarości według poniższego zestawienia (marka, model, ilość): 

a) ………………… - ilość minimalna: …. szt, ilość maksymalna …. szt; 

b) ………………… - ilość minimalna: …. szt, ilość maksymalna …. szt; 

c) ………………… - ilość minimalna: …. szt, ilość maksymalna …. szt. 

2. Każdy z telefonów sprzedany zostanie wraz z etui w kolorze czarnym lub zbliżonym (bez wzorów). 

3. Każdy z telefonów sprzedany zostanie wraz ze szkłem ochronnym (hartowanym). 

4. Każdy z telefonów będących przedmiotem sprzedaży będzie fabrycznie nowy, zapakowany w oryginalne 

opakowanie z kompletem fabrycznego wyposażenia (ładowarka itp.). 

 

§ 2 

Warunki realizacji sprzedaży 

1. Sprzedaż będzie realizowana etapowo wg uznania Kupującego, każdorazowo na podstawie zamówienia 

składanego do Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………….., albo 

w formie pisemnej na adres przedsiębiorstwa Sprzedającego. 

2. W każdym zamówieniu Kupujący wskaże model i liczbę zamawianych aparatów. 

3. Kupujący zobowiązuje się dokonać zamówień na łączną liczbę telefonów wskazaną w § 1 ust. 1, 

odpowiednio w zakresie ilości minimalnej dla każdego modelu w ciągu 2 lat od daty podpisania umowy. 

 

§ 3 

Termin i sposób wydania rzeczy 

1. Sprzedający będzie realizował zamówienia, o których mowa w § 2 ust. 1 niezwłocznie po ich otrzymaniu, 

jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych. 

2. Za realizację danego zamówienia Strony uznają przekazanie Kupującemu przedmiotu zamówienia w 

siedzibie przedsiębiorstwa Sprzedającego. 

3. W szczególnych przypadkach, wynikających z okoliczności niezależnych od Sprzedającego, Kupujący 

może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu dostawy albo zmianę miejsca jej realizacji. Koszty 

dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Sprzedający.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Sprzedaż telefonów będzie rozliczana wg następujących stawek: 

a) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 

b) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 

c) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 

2. Sprzedaż etui będzie rozliczana dla danych modeli wg. następujących stawek: 

a) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 

b) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 

c) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 

3. Sprzedaż szkła ochronnego będzie rozliczana dla danych modeli wg. następujących stawek: 

a) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 



b) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 

c) ………….. PLN netto (bez VAT) / sztukę, 

4. Dla każdego zrealizowanego zamówienia na telefony Sprzedający wystawi fakturę VAT z listą numerów 

seryjnych oraz IMEI urządzeń – odwrotne obciążenie, płatną w terminie ………. dni od dnia doręczenia, 

wyłącznie przelewem wyłącznie na rachunek bankowy Sprzedawcy ujawniony w wykazie podmiotów, o 

którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Faktury za etui oraz 

szkła ochronne zostaną wystawione oddzielnie z doliczeniem 23% stawki VAT. 

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia Wykonawca dostarczy na wskazany przez Zamawiającego e-

mail wersję z numerami seryjnymi oraz IMEI wszystkich sprzedanych urządzeń. 

6. Faktury będą dostarczane jedynie w formie elektronicznej do Kupującego na adres faktury@dolkom.pl 

 

§ 5 

Warunki gwarancji 

1. Wszystkie telefony, których dotyczy Przedmiot umowy, objęte będą gwarancją obejmującą zgodność 

telefonu z warunkami Umowy, specyfikacją techniczną, a także jego sprawność, funkcjonalność i 

trwałość. 

2. Okres gwarancji wynosi ……… miesiące i biegnie od dnia doręczenia do Kupującego telefonów objętych 

danym zamówieniem. 

3. Kupujący będzie realizował przysługujące Mu uprawnienia gwarancyjne za pośrednictwem 

Sprzedającego w ten sposób, że zgłoszenie usterki (wady) będzie składał do Sprzedającego, który zgodnie 

z warunkami gwarancji zapewni jego realizację. 

4. Kupujący dokona zgłoszenia poprzez wysłanie informacji do Sprzedającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres ……………….. i dostarczy reklamowany towar do siedziby Sprzedającego na 

własny koszt. Sprzedający każdorazowo poinformuje niezwłocznie Kupującego o odpowiedniej decyzji 

producenta danego telefonu (gwaranta). 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Kupujący może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, zachowując uprawnienie do 

kary umownej w kwocie 1000 zł, jeżeli Sprzedający co najmniej dwukrotnie nieterminowo zrealizował 

zamówienie albo co najmniej dwukrotnie uchybił innym swoim obowiązkom umownym.  

2. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy Strony będą rozwiązywać polubownie, a w razie 

nieosiągnięcia porozumienia w terminie 45 dni od doręczenia pierwszego pisemnego oświadczenia w 

sprawie, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Kupującego. 

3. Kupujący posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 08.03.2013r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.  

5. Umowę zawarto w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 1 (jednym) dla każdej ze Stron. 

 

 

 

Sprzedający Kupujący 

 


