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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17,  
15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego 
(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do 
składania ofert na dostawę: 

APARATU FOTOGRAFICZNEGO   

który jest związany z realizacją zadania F.3 (Zarządzanie projektem – PTOP) będącego częścią 
projektu: „ Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej 
Narwi” , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla 
Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 Aparat fotograficzny o parametrach: 
• Matryca o rozdzielczości nie mniejszej niż 18 mln pikseli, 
• Obiektyw z zoomem optycznym o krotności nie mniej niż 40, 
• Ogniskowa maksymalna nie mniej niż 1000 mm (ekw. dla 35 mm), 
• Optycznym systemem stabilizacji obrazu 
• Opcja nagrywania filmów w Full HD 
• Wizjer 
• Odchylany wyświetlacz LCD 
• Możliwość w pełni manualnej obsługi ustawień 

 
Wyposażenie dodatkowe: 

• Karta pamięci nie mniej niż 16 GB 
• Torba do przechowywania/przewożenia aparatu 
• Ładowarka do akumulatorów (jeśli brak w zestawie) 
• Akumulator/y (jeśli brak w zestawie) 

 

2. Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są minimalnymi, a użyte nazwy lub typy  
produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych i funkcjonalnych. W przypadku 
produktów określonych w zapytaniu nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie 
produktów równoważnych, o parametrach nie niższych niż produktów wskazanych nazwą. 
Wykonawca, który, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o równoważności rozwiązań lub 
produktów, ze wskazaniem nazw oferowanych produktów/systemów. 
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3. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy przedmiot zamówienia wraz z kartą gwarancyjną do 
Sekretariatu PTOP przy ul. Ciepłej 17 w Białymstoku.  

 
II.  Termin płatno ści 

Zapłata za dostarczony sprzęt dokonana będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. 
 

III.  Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia – 15 dni od daty powiadomienia wykonawcy o 
rozstrzygnięciu zapytania  
  

IV.  Sposób przygotowania oferty 
1. Wykonawca przedłoży ofertę wraz z kopią karty produktu (zawierającą parametry oferowanego 

sprzętu nie gorsze od wymaganych) podając cenę jednostkową netto, stawkę VAT oraz cenę 
jednostkową brutto oferowanego sprzętu. 

2. Cena oferty  ma obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie elementy niezbędne do 
wykonania zamówienia, w tym koszt dostawy do siedziby Zamawiającego. 

 
VI.    Kryteria i tryb oceny ofert 

Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Kryterium oceny ofert: cena - 
100%. 

 
VII.  Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

1. Kopia karty produktu z parametrami technicznymi oferowanego sprzętu. 
 
VIII. Miejsce, termin i forma zło żenia oferty 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-471 w formie 
pisemnej, faksem na nr: 85 664 22 55 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: 
dmusial@ptop.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do 25 kwietnia 2013 r.  
3. Osobą do kontaktu jest Pani Dominika Musiał – tel. 85 664 22 55 

  
IX.  Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 

1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po 
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy. 

3. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta po rozstrzygnięciu 
zapytania. 

 
 

Zatwierdzam: 
Kierownik projektu: „ Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina 

Górnej Narwi”,” 
Dominika Musiał 

 


