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Załącznik nr 1 
 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

1. Zestaw konduktorskich terminali mobilnych Point Mobile PM 85 wraz z drukarką 

termiczną TSC TDM-30, z zestawem akcesoriów, oprogramowaniem MDM Famoc 

oraz usługą kompletacji – 20 pełnych zestawów 

 

Akcesoria do terminala mobilnego Point Mobile PM 85: 

 pasek zabezpieczający chwyt 

 rysik do obsługi ekranu dotykowego 

 2 baterie o pojemności min 5800 mAh (podstawowa i zapasowa) 

 karta SD min 16 GB, min prędkość zapis/odczyt Class 10 

 stacja ładująca do terminala mobilnego z przewodem zasilającym 

 przenośna ładowarka do baterii 

 torba konduktorska specyfikacja dostępna u zamawiającego 

 

Akcesoria do drukarki termicznej TSC TDM-30 : 

 sprzączka 

 2 baterie o pojemności min 2200 mAh 

 przenośna ładowarka do baterii 

 ładowarka do drukarki z przewodem zasilającym 

 

Oprogramowanie MDM Famoc: 

 aplikacja serwerowa MDM z licencją użytkowania na serwerach Zamawiającego  

 aplikacja kliencka obejmująca licencje na wszystkie zakupione terminale  

 zapewniony dostęp do aktualizacji oprogramowania do 31 sierpnia 2023 roku  

 

 

2. Zestaw akcesoriów do konduktorskich terminali mobilnych Point Mobile PM 85 

oraz drukarek termicznych TSC TDM-30  - 10 pełnych zestawów 

 

 stacja ładująca do terminala mobilnego Point Mobile PM 85 z przewodem 

zasilającym 

 ładowarka do drukarki TSC TDM-30 z przewodem zasilającym 
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Zamawiający wyznacza następujące terminy dostaw dla powyższych akcesoriów: 

 

 Terminal mobilny Point Mobile PM 85 z kartą SD: do 10 dni roboczych  

od podpisania umowy 

 Drukarka termiczna TSC TDM-30: do 10 dni roboczych od podpisania umowy 

 Licencja na oprogramowanie MDM Famoc: do 10 dni roboczych od podpisania 

umowy 

 Torba konduktorska: do 10 dni roboczych od podpisania umowy 

 Pozostałe akcesoria: do 10 tygodni od podpisania umowy 

 

 

Płatność przelewem: 14 dni od dostawy urządzeń. 


