
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Świadczenia usług 
telekomunikacyjnych 

sieci Plus 

dla 
 

ZZMK w Polsce 



 

 

Warszawa, 27.09.2017 r.  

 

 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

                            Polkomtel Sp. z o.o. operator sieci Plus od początku swej działalności ukierunkowany jest na kompleksową i 

efektywną obsługę instytucji i przedsiębiorstw. Naszą popularność wśród klientów biznesowych zawdzięczamy przede 

wszystkim otwartości na nowe technologie, które w postaci kolejnych usług regularnie uzupełniają naszą ofertę. 

 

Niniejsza propozycja obejmuje rozwiązania transmisji danych, które szczególnie w ostatnich latach zyskują na popularności 

wśród klientów biznesowych. Spektrum możliwości tych usług z dnia na dzień się rozszerza umożliwiając realizację coraz 

większej ilości kompleksowych projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Chcielibyśmy w tym momencie 

podkreślić, że Plus od wielu lat współuczestniczy w prowadzeniu projektów realizowanych przez naszych klientów. Zespół 

wykwalifikowanych doradców tele-komunikacyjnych jest gotowy do współpracy z Państwem w tym zakresie. 

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w 2012 r. Plus rozpoczął rollout, czyli wielką modernizację swojej sieci, co pozwoli 

zaoferować najnowocześniejsze usługi operatora na maksymalnie największym obszarze Polski. Rosnące zapotrzebowanie na 

szybką transmisję danych oraz zwiększająca się liczba dostępnych supernowoczesnych urządzeń to wyzwanie, przed którym 

stoją dziś operatorzy telekomunikacyjni. Oznacza to kolejny skok technologiczny i wymaga modyfikacji i optymalizacji 

urządzeń zainstalowanych na stacjach bazowych, dlatego Plus rozpoczął już rollout, czyli modernizację swojej sieci.  

 

Obecnie w sieci Plus w zasięgu technologii LTE jest ponad 98,00 % populacji kraju, a w technologii HSPA/HSPA+ znajduje się 
już 99,66% populacji. Plus jest jedynym polskim operatorem komórkowym oferującym ultraszybki dostęp do Internetu w 
technologii LTE i wraz z Cyfrowym Polsatem znalazł się w gronie pionierów nowej technologii. 

 

Mamy nadzieję, że niniejsza oferta będzie odpowiedzią na Państwa oczekiwania i pozwoli rozpocząć kolejne przedsięwzięcia 

projektowe w oparciu o usługi transmisji danych w sieci Plus. 

 

 

 

Życząc sobie owocnej współpracy pozostajemy  

 

 

 

Z poważaniem 

 

Stanisław Mirecki 

Krajowy Kierownik ds. Handlowych 

Tel. 0 601 134 649 

email: stanisław.mirecki@plus.pl 
ul. Konstruktorska 4; 02-673 Warszawa  
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Transmisja Danych 
 

                       

§ 1 OFERTA SPECJALNA 
1. Oferta Specjalna „iPlus dla Firm ” („Promocja”) organizowana przez Polkomtel S.A.

1
 („Polkomtel”) i skierowana jest 

wyłącznie do Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych w Polsce („Klient”), którzy w czasie jej trwania 
zawrą z Polkomtel za pośrednictwem Zespołu ds. Klientów Kluczowych nową umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych w sieci Plus („Umowa”) lub przedłużą Umowę dla usługi iPlus.   

2. Oferta Specjalna od 01.10.2017 r. do odwołania. 

 

§ 2 UPRAWNIENIA ABONENTA 
1. Klient zawierający Umowę w ramach Oferty Specjalnej  („Abonent”) kupuje: modem, router,  tablet, laptop po 

promocyjnej cenie, określonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Oferty Specjalnej . Modem, router, tablet, laptop nie 
jest samodzielnie przedmiotem Promocji. Polkomtel zastrzega, iż dostępność modemów, routerów, tabletów, 
laptopów uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel.  

2. Abonent może wybrać jeden z promocyjnych planów cenowych iPlus firmowo
2
 („promocyjne plany cenowe”) 

zgodnie z poniższą specyfikacją: 
 

 
Promocyjne plany cenowe ZZMK  

 
 

 

iPlus 
firmowo 15 

z LTE  
(20GB) 

 
 

iPlus 
firmowo 25 

z LTE 
(32GB) 

 
 

 
 

iPlus 
firmowo z 

LTE 35  
(45GB) 

 
 

 
 

iPlus 
firmowo z 

LTE 45  
(60GB) 

 
 

 
iPlus 

firmowo z 
LTE 55  
(75GB) 

 
 

iPlus 
firmowo z 

LTE 65  
(90GB) 

 
 

iPlus 
firmowo z 

LTE 85  
(120GB)  

 
 

iPlus 
firmowo z 

LTE 100  
(150GB)  

 
 

Abonament Promocyjny dla ZZMK 
 
 

15,00 zł 
18,45 z VAT 

 

25,00 zł 
30,75 z VAT 
 

35,00 zł 
43,05 z VAT 
 

45,00 zł 
55,35 z VAT 

 

55,00 zł 
67,65 z VAT 
 

65,00 zł 
79,95 z VAT 
 

85,00 zł 
104,55 z 

VAT 

100,00 zł 
123,00 z 

VAT 

Stawka za przesłanie krajowej 
wiadomości SMS do sieci Plus 
 

0,10 zł (0,12 zł z VAT) 
 

Stawka za przesłanie krajowej 
wiadomości tekstowej SMS do innych 
krajowych operatorów komórkowych  
 

0,20 zł (0,25 z VAT) 
 

Stawka za minutę krajowego połączenia 
głosowego* 

 
1,00 zł (1,23 z VAT) 

 
3. Jeżeli niniejsza Oferta Specjalna nie stanowi inaczej, Abonent może korzystać z usług telekomunikacyjnych 

świadczonych przez Polkomtel na zasadach określonych w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych w 
sieci Plus właściwym dla taryfy Biznesklasa 30.  

4. Promocyjna opłata aktywacyjna w ramach każdej z Umów wynosi 1,00 zł (1,23 zł z VAT). 

                                                      
1 Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000020908, kapitał zakładowy 3.252.300.000 PLN (w pełni wpłacony), NIP 527-10-37-727, Regon 011307968 
2 Z dostępem do Internetu 
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5. W promocyjnych planach cenowych w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w połączeniach z APN: 
www.plusgsm.pl, internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN – naliczanie następuje za każdy 
rozpoczęty 1 KB. Wysłane i odebrane dane liczone są rozłącznie. 

6. Abonent, który korzysta z promocyjnych planów cenowych może korzystać z następujących usług: dostępu do 
Internetu poprzez połączenia z APN www.plusgsm.pl, internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN, w 
ramach których może wysyłać lub odbierać dane w technologii LTE, HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS, 
przesyłania faksów oraz wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych SMS, połączeń głosowych z 
wyłączeniem połączeń międzynarodowych i połączeń z numerami Premium Rate  („Usługi”)

3
. Abonent nie ma 

możliwości uruchomienia usługi Kontakt Plus, System Plus oraz Strefa Tanich Połączeń. 
7. Opłata abonamentowa w promocyjnych planach cenowych obejmuje: 
a. nieograniczony dostęp do internetu w technologiach LTE, HSPA+, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS w ramach 

połączeń z  APN www.plusgsm.pl, Internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN z zastrzeżeniem § 2 
pkt. 6 i § 2 pkt. 9 oraz 

8. W celu eliminowania nadużyć - dla zapewnienia powszechnej dostępności oraz wysokiej jakości działania sieci, 
Polkomtel zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych transmisji danych po przekroczeniu w 
jednym okresie rozliczeniowym: 

a. 20 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego iPlus firmowo 15, 
b. 32 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego iPlus firmowo 25, 
c. 45 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego iPlus firmowo 35, 
d. 60 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego iPlus firmowo 45, 
e. 75 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego iPlus firmowo 55, 
f. 90 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego iPlus firmowo 65, 
g. 120 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego iPlus firmowo 85, 
h. 150 GB przesłanych i odebranych danych przy wyborze promocyjnego planu cenowego iPlus firmowo 100, 
9. Jeżeli Abonent dokona aktywacji w promocyjnym planie cenowym, a aktywacja ta nastąpi w czasie trwania 

okresu rozliczeniowego, wówczas: 
a. opłata abonamentowa za pierwszy okres rozliczeniowy będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do 

końca tego okresu rozliczeniowego. 
10. Umowy o świadczenie usług w planie cenowym iPlus firmowo będą zawierane na czas oznaczony 12 (bez 

sprzętu) lub 24 (słownie: dwanaście lub dwadzieścia cztery) miesięcy („czas oznaczony”). Postanowienie § 2 

ust. 10 Umowy stosuje się odpowiednio. KLIENT, w stosunku do każdej z umów o świadczenie usług 

zobowiązuje się:  

a) nie rozwiązywać żadnej z umów o świadczenie usług przed upływem czasu oznaczonego;  

b) nie korzystać z możliwości zawieszenia świadczenia usług przed upływem czasu oznaczonego; 

c)  nie występować do POLKOMTEL o zmianę planu cenowego iPlus firmowo na niższy biorąc pod uwagę wysokość 

opłaty za abonament przed upływem czasu oznaczonego; 

który będzie liczony odpowiednio dla lit. a), b), c) powyżej: 

- w stosunku do umów o świadczenie usług zawartych od dnia zawarcia każdej z umów o świadczenie usług lub 
zmiany planu cenowego na specjalny plan iPlus firmowo,   

-w stosunku do umów o świadczenie usług zawartych od dnia zawarcia Umowy, które zostały objęte warunkami 
Umowy i następnie zmienionych aneksem dotyczącym sprzedaży sprzętu w ramach Programu Wymiany Sprzetu. 

11. W przypadku niewywiązania się KLIENTA z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w  pkt 10) powyżej lub w 

przypadku spowodowania rozwiązania którejkolwiek umowy o świadczenie usług z winy KLIENTA w rozumieniu 

Regulaminu przed upływem czasu oznaczonego, liczonego zgodnie z ust. 1 in fine powyżej, KLIENT zobowiązany 

                                                      
3
 Z zastrzeżeniem, że korzystanie z usługi dostępu do Internetu, połączeń z prywatnymi APN oraz z APN wap.plusgsm.pl za pomocą pakietowej 

transmisji danych LTE, HSPA+
3
, HSPA, 3G(UMTS), EDGE, GPRS  w ramach roamingu międzynarodowego nie jest rozliczane w ramach opłaty 

abonamentowej, ale zgodnie z warunkami cenowymi określonymi w aktualnie obowiązującym regulaminie promocji „Pakietowa transmisja danych 
w roamingu” oraz „Pakietowa transmisja danych w roamingu w krajach Unii Europejskiej” w sieci Plus, a dostępność technologii transmisji danych 
zależy od specyfikacji technicznej modemu lub routera oraz zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej 
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będzie zapłacić na rzecz POLKOMTEL karę umowną, której wysokość będzie stanowiła iloczyn kwoty 1.500,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) oraz liczby umów o świadczenie usług, w stosunku do których nie 

dotrzymano tych zobowiązań, przy czym wysokość kary umownej będzie pomniejszana dla każdej z umów o 

świadczenie usług o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia rozpoczęcia biegu czasu oznaczonego, zgodnie z 

ust. 1 in fine powyżej do dnia rozwiązania danej umowy o świadczenie usług. 

 

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z opóźnień, zakresu i nieścisłości przesyłanych 

danych w ramach połączeń z APN: www.plusgsm.pl, Internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN. 
2. Polkomtel zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość danych przesyłanych w ramach 

połączeń z APN: www.plusgsm.pl, Internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN. 
3. Polkomtel dokładając należytych starań, będzie dążył do zapewnienia sprawnego funkcjonowania oferowanych 

połączeń z APN: www.plusgsm.pl, Internet, wap.plusgsm.pl, wap lub z prywatnymi APN. 
4. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu z przyczyn 

niezależnych od Polkomtel.  
5. Polkomtel świadczy Usługi w zakresie istniejących możliwości technicznych. Mapa przedstawiająca zasięg 

poszczególnych technologii („Mapa”) dostępna jest na stronie www.iplus.pl. Mapa ma charakter wyłącznie 
informacyjny i nie stanowi części Umowy. 

6. Prędkość przesyłania danych uzależniona jest od: specyfikacji technicznej modemu lub routera, zasięgu sieci 
operatora telefonii komórkowej, obciążenia stacji nadawczej, siły odbieranego sygnału oraz warunków 
atmosferycznych. 

7. W trosce o środowisko naturalne, niektóre elementy pakietu sprzedażowego, w tym modem, oferowanego w 
ramach Promocji mogą pochodzić z procesu regeneracji dokonywanej przez producenta. Wszystkie elementy są 
pełnowartościowe i zostały objęte pełną gwarancją producenta. 

8. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność oprogramowania lub sprzętu komputerowego 
używanego przez Abonenta z oprogramowaniem i modemem, routerem oferowanym w ramach Promocji. 

9. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach niniejszej Promocji mają 
zastosowanie postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla 
Abonentów", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.  

10. Abonent w ramach nowej aktywacji lub przedłużenia kontaktu może również wybrać jeden z promocyjnych 
planów cenowych iPlus firmowo

4
 („promocyjne plany cenowe”) bez konieczności zakupu sprzętu. W takim 

wariancie kontrakt zawierany będzie na okres 12 miesięcy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
4 Z dostępem do Internetu 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/marcin.jasiurkowski/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/marcin.jasiurkowski/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/marcin.jasiurkowski/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Ustawienia%20lokalne/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8YWUE96O/www.iplus.pl
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Zakup sprzętu z usługą iPlus LTE 
 

Poniżej przedstawiamy specjalną propozycję na zakup modemów, routerów, tabletów wykorzystywanych do 

mobilnej transmisji danych. Koszt zakupu uzależniony jest od wybranego planu cenowego. Kontrakt 24 miesięczny.  

 

  

Model sprzętu iPlus firmowo 
15 z LTE 

iPlus firmowo 25 
z LTE 

iPlus firmowo 
35 z LTE 

iPlus firmowo 45 
z LTE 

iPlus firmowo 
55 z LTE 

iPlus firmowo 65 
z LTE 

iPlus firmowo 
85 z LTE 

iPlus firmowo 
100 z LTE 

1. Modem USB D-Link 
DWM 157 

108011 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

2. Modem USB Huawei 
E3372h LTE 

108567 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

3. Router ZTE MF971V 
LTE 

109309 

100,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 123,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

4. Router D-Link DWR 
932 C1 LTE 

108799 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) (1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

5.  Router D-Link DWR-
921 C3 LTE 

109504 

50,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

(61,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

7. Router Huawei 
E5573 LTE 

108115 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

8. Router ZTE  MF910 
LTE 

108322 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

(1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

9. Router Huawei 
B315s LTE 

107871 

50,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

(61,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

10. Router D-Link DWR-
960 LTE 

109506 

200,00 zł 50,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 244,00 z VAT) ( 61,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

11. Router Huawei 
E5577 LTE 

110211 

200,00 zł 50,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 244,00 z VAT) ( 61,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

12. 
Tablet HUAWEI 

MediaPad T3 10LTE 

109915 

400,00 zł 250,00 zł 100,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 492,00 z VAT) ( 307,50 z VAT) ( 123,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

13. Table HUAWEI 
MediaPad T3 8 LTE 

109954 

300,00 zł 200,00 zł 50,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 369,00 z VAT) (246,00 z VAT) ( 61,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

14. Tablet Lenovo TAB4 
LTE 

110159 

350,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 430,50 z VAT) ( 246,00 z VAT) (123,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

15. Tablet Lenovo TAB 4 800,00 zł 700,00 zł 550,00 zł 400,00 zł 150,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
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10 Plus 

110206 

(984,00 z VAT) ( 861,00 z VAT) (676,50 z VAT) ( 492,00 z VAT) ( 184,50 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

16. Tablet Samsung 
Galaxy Tab A 10.1’ 

LTE 

109593 

600,00 zł 450,00 zł 350,00 zł 200,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

(738,00 z VAT) ( 553,50 z VAT) ( 430,50 z VAT) ( 246,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

17. 
Tablet Samsung 

Galaxy Tab S2 9.7 
LTE 

109427 

1350,00 zł 1 200,00 zł 1 1050,00 zł 900,00 zł 700,00 zł 450,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

(1660,50 z VAT) (1476,00 z VAT) (1291,50 z VAT) (1107,00 z VAT) (861,00 z VAT) (553,50 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

18. 
Tablet Samsung 
Galaxy Tab S3 

110014, 110015 

2 100,00 zł 2000,00 zł 1850,00 zł 1700,00 zł 1450,00 zł 1 200,00 zł 750,00 zł 350,00 zł 

(2583,00 z VAT) (2460,00 z VAT) ( 2275,50 z VAT) (2091,00 z VAT) (1783,50 z VAT) (1476,00 z VAT) (922,50 z VAT) (430,50 z VAT) 

20. 
Tablet Lenovo YOGA 

3 PRO 10,1 z 
projektorem 

109139 

1 500,00 zł 1 400,00 zł 1 200,00 zł 1 100,00 zł 850,00 zł 600,00 zł 150,00 zł 1,00 zł 

(1845,00 z VAT) (1722,00 z VAT) (1476,00 z VAT) 
(1353,00 z VAT) (1045,50 z VAT) (738,00 z VAT) ( 184,50 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

22. Tablet Apple iPad 
Pro 9.7 LTE 32GB 

109365, 109367 

2500,00 zł 2400,00 zł 2250,00 zł 2100,00 zł 1850,00 zł 1600,00 zł 1150,00 zł 750,00 zł 

( 3075,00 z VAT) (2952,00 z VAT) (2767,50 z VAT) (2583,00 z VAT) ( 2275,50 z VAT) ( 1968,00 z VAT) ( 1414,50 z VAT) ( 922,50 z VAT) 

23. Tablet Apple iPad 
LTE 

110034,110035, 
110036 

2050,00 zł 1900,00 zł 1750,00 zł 1650,00 zł 1400,00 zł 1150,00 zł 650,00 zł 300,00 zł 

( 2521,50 z VAT) (2337,00 z VAT) (2152,50 z VAT) (2029,50 z VAT) ( 1722,77 z VAT) ( 1414,50 z VAT) ( 799,50 z VAT) ( 369,00 z VAT) 

20. Pakiet HP 250 G5 + 
D-Link DWR-932C1 

LTE 109805 

1450,00 zł 1 300,00 zł 1150,00 zł 1 000,00 zł 800,00 zł 550,00 zł 50,00 zł 1,00 zł 

(1783,50 z VAT) (1599,00 z VAT) ( 1414,50 z VAT) (1230,00 z VAT) (984,00 z VAT) (676,50 z VAT) ( 61,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

22. Pakiet Lenovo B50-
80 + Huawei E5573 

LTE 

109033+109032 

1250,00 zł 1 100,00 zł 1000,00 zł 850,00 zł 600,00 zł 350,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 1537,50 z VAT) (1353,00 z VAT) (1230,00 z VAT) (1045,50 z VAT) ( 738,00 z VAT) ( 430,50 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 

23. Pakiet HP 250 G4 
15.6 BL + HUAWEI 

E5573 LTE 

1900,00 zł 1 800,00 zł 1650,00 zł 1 500,00 zł 1250,00 zł 1000,00 zł 550,00 zł 200,00 zł 

(2337,00 z VAT) (2214,00 z VAT) (2029,50 z VAT) (1845,00 z VAT) (1537,50 z VAT) 
 
 
 

(1230,00 z VAT) (676,50 z VAT) ( 246,00 z VAT) 

20. 
Laptop HP Pavilion 

15 i5 

 

2100,00 zł 
2000,00 zł 1850,00 zł 1 700,00 zł 1450,00 zł 1200,00 zł 

750,00 zł 
400,00 zł 

(2583,00 z VAT) (2460,00 z VAT) ( 2275,50 z VAT) (2091,00 z VAT) (1783,50 z VAT) (1476,00 z VAT) ( 922,50 z VAT) ( 492,00 z VAT) 

22. Laptop Lenovo 
IdeaPad 520S 

 

2200,00 zł 2050,00 zł 1900,00 zł 1 800,00 zł 1550,00 zł 1 300,00 zł 800,00 zł 450,00 zł 

( 2706,00 z VAT) ( 2521,50 z VAT) (2337,00 z VAT) (2214,00 z VAT) ( 1906,50 z VAT) (1599,00 z VAT) (984,00 z VAT) (553,50 z VAT) 

23. Laptop  Lenovo 
IdeaPad 320-15 

1400,00 zł 1250,00 zł 1 100,00 zł 950,00 zł 750,00 zł 500,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

( 1722,77 z VAT) ( 1537,50 z VAT) (1353,00 z VAT) (1168,00 z VAT) (1537,50 z VAT) (615,00 z VAT) ( 1,23 z VAT) ( 1,23 z VAT) 
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