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P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  

Sekretar ia t  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białys tok 

tel./fax. 856642255; tel. 856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok, 20 lutego 2013 r. 

 

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 1964r. nr 16, 
poz. 93 ze zm.) oraz Regulaminu Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: 

ZAKUP LORNETEK   

który jest związany z realizacją zadania A.3 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 Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 2 lornetek Urządzenia charakteryzować będą 
następujące parametry: 
 

a) Lornetka nr 1: 

− Powiększenie:  co najmniej  10x  
− Średnica obiektywu: 50-52 mm  
− Źrenica wyjściowa: min. 5.0 mm  
− Sprawność zmierzchowa: co najmniej 22.5  
− Pole widzenia: nie mniej niż 117/1000 m  
− Odstęp źrenicy: minimalnie 15 mm  
− Minimalna odległość ogniskowania: nie więcej niż 3.50 m  
− Korekcja dioptryczna: nie mniej niż +/-4 dioptrie  
− Regulacja rozstawu źrenic: minimum 58 mm -74 mm  
− Konstrukcja optyczna: wymagane szkła High Definition 
− Pryzmat: dachowy 
− Wodoszczelność: tak  
− Korpus: odlew ze stopu magnezowego 
− Wypełnienie: azot 
− Wymiary: nie dłuższa niż 180 mm 
− Ciężar: nie więcej niż 1000 g 
− Gwarancja: co najmniej 10 lat 
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b) Lornetka nr 2: 

− Powiększenie:  co najmniej  10x  
− Średnica obiektywu: 42-44 mm  
− Źrenica wyjściowa: min. 4.2 mm  
− Sprawność zmierzchowa: co najmniej 20.5 
− Pole widzenia : nie mniej niż 110/1000 m  
− Odstęp źrenicy: minimalnie 16 mm  
− Minimalna odległość ogniskowania: nie więcej niż 2.00 m  
− Korekcja dioptryczna: nie mniej niż +/-4 dioptrie  
− Regulacja rozstawu źrenic: minimum  56 mm -74 mm 
− Konstrukcja optyczna: wymagane szkła High Definition 
− Pryzmat: dachowy 
− Wodoszczelność: tak  
− Korpus: odlew ze stopu magnezowego 
− Wypełnienie: azot 
− Ciężar: nie więcej niż 800 g 
− Gwarancja: co najmniej 10 lat 

 
2. 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 płatności 

Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 

 
III.   Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 

Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 15 marca 2013 r.  
  

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

oferowanego sprzętu nie gorsze od wymaganych) podając cenę netto, kwotę podatku VAT i 
cenę brutto przedmiotu zamówienia. 

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

 
V. Kryteria i tryb oceny ofert 

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

 
VI.  Dokumenty, które należy dołączyć do oferty 

Kopia karty produktu z parametrami technicznymi oferowanego sprzętu. 
 
VII.  Miejsce, termin i forma złożenia oferty 
1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie PTOP przy ul. Ciepłej 17, Białystok 15-475 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 27 lutego 2013 r.  
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3. Osobą do kontaktu jest Pani Dominika Musiał – tel. 85 664 22 55 
  

VIII.  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 niezwłocznie 

po rozstrzygnięciu zapytania. 
 
 
 

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

Górnej Narwi”,” 
Dominika Musiał 

 
…………………. 

(podpis) 


