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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tabletów: 

Dane techniczne: 

 System operacyjny: android 7.0 Nougat lub wyższy 

 Procesor: Qualcomm Snapdragon 425, 4-rdzeniowy, 1.4 GHz lub wyższy 

 Pojemność: 16 GB – 32 GB 

 Pamięć RAM: 2 GB – 4 GB 

Wyświetlacz: 

 Przekątna ekranu: 9,6 cala 

 Rozdzielczość ekranu: 1280 x 800 pikseli lub wyższa 

 Format ekranu: 16:10 

 Typ matrycy: IPS 

 Funkcje ekranu: Multi-touch 10 punktowy, matryca IPS 

Komunikacja: 

 Karta bezprzewodowa Wi-Fi: 802.11/b/g/n 

 Bluetooth: Bluetooth 4.0 

 Modem: LTE 

 Inna komunikacja: funkcja telefonu 

Funkcje dodatkowe: 

 Aparat przedni: 2 Mpix lub wyżej 

 Aparat tylny: 5 Mpix lub wyżej 

 Funkcje aparatu: nagrywanie filmów Full HD 1080p 

 Czujniki: G-sensor 

 Głośnik 

 Mikrofon 

 Moduł GPS 

Wejścia/Wyjścia: 

 Czytnik karty pamięci: microSD/SDHC do 32 GB 

 Złącze USB: 1xmicroUSB 

 Złącze słuchawkowe 

Ilość: 9 sztuk 

Dostarczone artykuły muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe. 

Dostarczone artykuły muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, 

dotyczących tego rodzaju artykułów. 

Termin dostawy – do 18 grudnia 2018 roku. 
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Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem  

o dokładnym terminie dostawy– telefonicznie do Pani Ewy Andruszkiewicz tel. 22 60 174 78 oraz 

mailowo na adres ewa.andruszkiewicz@udsc.gov.pl 

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości przedmiotu 

zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych rabatów i innych kosztów 

niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia. Cena musi zawierać koszt transportu 

do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ul. Koszykowa 16 (00-564 Warszawa). 

Sprzęt zostanie dostarczony, rozładowany w godzinach od 8:00 – 16:00 do: Pani Ewa Andruszkiewicz 

pod ww. adres tel.: 22 60 174 78. 

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie 30 dni od podpisania 

przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

 

 


