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Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług pakietowej transmisji danych wraz z routerem 

mobilnym wifi za pomocą sieci telefonii komórkowej w technologii LTE  (Internet  LTE) –  

z wykorzystaniem 349 kart SIM zapewniających w ramach miesięcznego abonamentu bezprzewodowy 

dostęp do Internetu z minimum 50 GB pakietem danych z maksymalną dostępną w miejscu użytkowania 

technologią (LTE, HSDPA, 3G, EDGE), na potrzeby Zamawiającego i Partnerów Projektu pn. „Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. 
 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie świadczenia usług pakietowej transmisji danych wraz z routerem 

mobilnym wifi za pomocą sieci telefonii komórkowej w technologii LTE (Internet LTE) – z wykorzystaniem 349 

kart SIM zapewniających w ramach abonamentu bezprzewodowy dostęp do Internetu z minimum 50 GB 

pakietem danych z maksymalną dostępną w miejscu użytkowania technologią (LTE, HSDPA, 3G, EDGE),  

a tym samym wzbogacenie atrakcyjności oferty szkoły i jakości kształcenia w ramach projektu: „Mazowiecki 

program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego", realizowanego w ramach X Osi 

Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 

Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020. 

L.p. Przedmiot zakupu Liczba elementów 

1. Karty SIM wraz routerem mobilnym wifi zapewniające 

w ramach abonamentu bezprzewodowy dostęp do 

Internetu z minimum 50 GB pakietem danych z 

maksymalną prędkością LTE 

349 kart SIM 

349 routerów mobilnych wifi 

 

2. Zakres zamówienia obejmuje: 

1) dostarczenie 349 kart SIM zapewniających w ramach abonamentu bezprzewodowy dostęp do Internetu 

z minimum 50 GB pakietem danych z maksymalną dostępną w miejscu użytkowania technologią (LTE, 

HSDPA, 3G, EDGE); 

2) dostarczenie 349 routerów mobilnych wifi;  

3) świadczenie usługi dostępu przez 12 miesięcy; 

4) zapewnienie min. 12 miesięcznej gwarancji (dotyczy mobilnego routera wifi); 

5) zablokowanie usług powodujących dodatkowe opłaty lub zwiększenie kosztów miesięcznego 

abonamentu (m.in. połączenia głosowe, sms/mms, poczta głosowa, roaming, połączenia 

międzynarodowe, itp.); 

6) Dostarczenie przedmiotu zamówienia do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 2 do umowy 

 

3. Specyfikacja techniczna routerów mobilnych wifi: 

1) przeznaczenie: min. 4G LTE;  

2) częstotliwość pracy: min. 2.4/5 Ghz  

3) maks. prędkość (przepustowość): min. 150Mbps 

4) protokoły i standardy sieciowe: min. LTE; UMTS; Dual Band 


