
 

 

 
Załącznik nr 1  

Opis przedmiotu zamówienia 
Według oznaczenia Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
32250000-0 – Telefony komórkowe 

 
1) Smartphone typ I – 8 szt.   

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. 
Smartphone 

Typ I 

Fabrycznie nowy telefon bez Simlocka typu smartfon, nieużywany w oryginalnym opakowaniu, 
pochodzący z bieżącej produkcji o wymaganiach minimalnych: 
Wyświetlacz: 
 - wielkość: 4,7”; 

 - ilość kolorów wyświetlacza: 16 Milionów; 

 - rozdzielczość 750x1334; 

Pamięć: 

 - RAM: 3 GB; 

 - ROM 128GB; 

 Procesor:  

 - ilość rdzeni procesora: 6; 

 Aparat: 

 - tył:  

12MP; 

- przód:  

7MP;  

Obsługa kart: 

 - 1 karta nanoSIM; 

 - eSIM 

Komunikacja/Interfejsy:  

 - NFC - Tak; 

 - Bluetooth (v.5.0); 

 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, hotspot; 

Obsługiwane sieci: 

 - 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE; 

 - certyfikat IP67 

Bateria:  

min. 1800 mAh; 

Obsługująca bezprzewodowe ładowanie 

Wspierająca szybkie ładowanie 18W 

Czujniki:  

Akcelerometr, Zbliżeniowy, Żyroskop; 

W zestawie: 

 - telefon typu smartfon;  
 - ładowarka sieciowa, dedykowana do telefonu; 
 - kabel do transmisji danych; 
 - instrukcja obsługi w języku polskim; 
 - gwarancja na telefon min. 12 miesięcy; 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/telefony-komorkowe-2468


 

 

 - preferowany kolor telefonu: czarny lub biały; 

 - Szkło hartowane odporność min 9H; 

 - Etui: silikonowe o grubości 0,3 – 0,5mm półprzezroczyste; 

 
 

2) Smartphone typ II – 37 szt.   

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

2. 
Smartphone  

Typ II 

Fabrycznie nowy telefon bez Simlocka typu smartfon, nieużywany w oryginalnym 
opakowaniu, pochodzący z bieżącej produkcji o wymaganiach minimalnych: 
Wyświetlacz: 

 - wielkość: 6,5”; 

  - ilość kolorów wyświetlacza: 16 Milionów; 

 - rozdzielczość 1080x2340; 

 - szkło ekranu o twardości klasy 3 

 System: android min. v.9.0; 

Pamięć: 

 - RAM: 6 GB; 

 - ROM: 64GB; 

 - zewnętrzna MicroSD, możliwość obsługi kart do 256GB; 

Procesor: 

 - ilość rdzeni procesora: 8; 

 - wynik cpu min 96000 w benchmark ‘u Antutu v8 

https://www.antutu.com/en/ranking/rank2.html 

Aparat: 

 - tył:  

48MP (wide), 8MP (ultrawide) 

 - przód: 20MP (wide); 

Obsługa kart:  

 - 2 kart SIM; 

Komunikacja/Interfejsy: 

 - NFC - Tak; 

 - Bluetooth (v.5.0); 

 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot; 

 - USB typu C; 

 Obsługiwane sieci: 

 - 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE; 

Bateria: min. 4500 mAh; 

Czujniki: Akcelerometr, Żyroskop, czytnik linii papilarnych; 

 

W zestawie: 

 - telefon typu smartfon; 
 - ładowarka sieciowa, dedykowana do telefonu; 
 - kabel do transmisji danych; 
 - instrukcja obsługi w języku polskim; 
 - gwarancja na telefon min. 24 miesięcy; 

 - preferowany kolor telefonu: szary lub biały; 

 - Szkło hartowane odporność min 9H; 

 - Etui: silikonowe o grubości 0,3 – 0,5mm półprzezroczyste; 

 
 



 

 

3) Smartphone typ III – 11 szt.   

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

3. 
Smartphone  

Typ III 

Fabrycznie nowy telefon bez Simlocka typu smartfon, nieużywany w oryginalnym 
opakowaniu, pochodzący z bieżącej produkcji o wymaganiach minimalnych: 
Wyświetlacz: 

 - wielkość: 6,2”; 

 - ilość kolorów wyświetlacza: 16 Milionów; 

 - rozdzielczość 1080x2340; 

System: android min. v.9.0; 

Pamięć: 

 - RAM: 8 GB; 

 - ROM: 256GB; 

Procesor: 

- ilość rdzeni procesora: 8; 

- wynik cpu min 131000 w benchmark ‘u Antutu v8 

https://www.antutu.com/en/ranking/rank2.html 

Aparat: 

 - tył:  

40MP (wide), 

16MP (ultrawide) 

 - przód: 32MP (wide); 

Obsługa kart:  

 - 2 kart SIM; 

Komunikacja/Interfejsy: 

 - NFC - Tak; 

 - Bluetooth (v.5.0); 

 - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 

 - USB typu C; 

Obsługiwane sieci: 

 - 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE; 

Bateria: min. 4000 mAh wspierająca szybkie ładowanie 22,5W; 

Czujniki: Akcelerometr, Żyroskop, czytnik linii papilarnych, Zbliżeniowy; 

W zestawie: 

 - telefon typu smartfon; 
 - ładowarka sieciowa, dedykowana do telefonu; 
 - kabel do transmisji danych; 
 - instrukcja obsługi w języku polskim; 
 - gwarancja na telefon min. 24 miesięcy; 

 - preferowany kolor telefonu: czarny lub niebieski; 

 - Szkło hartowane odporność min 9H; 

 - Etui: silikonowe o grubości 0,3 – 0,5mm półprzezroczyste; 

 
  



 

 

4) Smartphone typ IV – 2 szt.   
 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

4. 
Smartphone  

Typ IV 

Fabrycznie nowy telefon bez Simlocka typu smartfon, nieużywany w oryginalnym 
opakowaniu, pochodzący z bieżącej produkcji o wymaganiach minimalnych: 
Wyświetlacz: 

 - wielkość: 5”; 

 - rodzaj: IPS; 

 - rozdzielczość 1080x1920; 

 - szkło ekranu o twardości klasy 5 

System: android min. v.7.0; 

Pamięć: 

 - RAM: 3 GB; 

 - ROM: 32GB; 

 - zewnętrzna MicroSD 

Procesor: 

 - taktowanie 2,3GHz, 1,6GHz 

 - ilość rdzeni procesora: 8; 

Aparat: 

 - tył: 13MP z lampą błyskową; 

 - przód: 8MP; 

Obsługa kart:  

 - SIM i karty pamięci MicroSD jednocześnie; 

Komunikacja/Interfejsy: 

  - Bluetooth (v.4,1); 

 - Wi-Fi 802.11 b/g/n; 

 - MicroUSB 2.0; 

 - gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. 

Obsługiwane sieci: 

 - 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE; 

 - Bateria: min. 4050 mAh, wspierająca szybkie ładowanie 15W; 

 - Czujniki:, Zbliżeniowy, Akcelerometr; 

 - Certyfikat: IP68; 

 - Certyfikat MIL-SPEC 810G; 

 

W zestawie: 

 - telefon typu smartfon; 
 - ładowarka sieciowa, dedykowana do telefonu; 
 - kabel do transmisji danych; 
 - instrukcja obsługi w języku polskim; 
 - gwarancja na telefon min. 24 miesięcy; 

 - preferowany kolor telefonu: czarny lub srebrny; 

 - Szkło hartowane odporność min 9H; 

 


