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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.: dmusial@ptop.org.pl 
Białystok, 18 marca 2013 r. 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁO ŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, 
tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: 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:  
 

ODBIORNIKI GPS 
 
Zakup jest związany z realizacją zadania E2, które jest częścią projektu „ Czynna ochrona dubelta 
Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” , zwanego dalej „Projektem”, współ-
finansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ 
oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup czterech odbiorników GPS. Urządzenia charakteryzo-
wać będą następujące parametry: 

 
− Elektroniczny kompas (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) 
− Wysokościomierz barometryczny 
− Pomiar powierzchni 
− Własne punkty POI (możliwość dodawania punktów szczególnych) 
− Przesyłanie między urządzeniami (bezprzewodowe udostępnianie danych podobnym urzą-

dzeniom) 
− Wbudowana pamięć co najmniej 3,5 GB 
− Możliwość używania dodatkowej pamięci 
− Pojemność co najmniej 180 tras 
− Wykres śladu co najmniej 7 000 punktów 
− Wymiary wyświetlacza: co najmniej 4,1 x 5,6 cm  
− Obsługa funkcji geocache 
− Rozdzielczość wyświetlacza: co najmniej 160 x 240 pikseli 
− Typ wyświetlacza: kolorowy nie dotykowy (co najmniej 65 tys.) 
− Waga: 250-270 g z bateriami 
− Aparat (5 megapikseli z autofocusem; automatyczne dodawanie do zdjęć znaczników geo-

graficznych) 
− Czas działania baterii: nie krótszy niż 16 godzin 
− Wodoszczelność 
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Do każdego urządzenia powinna być dołączona: 
− Szczegółowa mapa topograficzna Polski (mapa topograficzna z darmową roczną aktualiza-

cją i co najmniej czterema aktualizacjami i w ciągu roku, z możliwością personalizacji wy-
glądu mapy przez użytkownika - zmiana sposobu wyświetlania mapy) 

− 2 komplety akumulatorów (co najmniej 2500 mAh, żywotność 500 cykli, po naładowaniu 
zachowanie pojemności po roku co najmniej 75%) 

− ładowarka (w tym do jednego urządzenia ładowarka samochodowa) 
− Gwarancja: co najmniej 3 lata 
− uchwyt samochodowy 
− oprogramowanie Mapsource 

 
2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy przedmiot zamówienia wraz z kartą gwarancyjną na 
adres: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok. 
 

II.  Termin płatności 
Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania fak-
tury przez Zamawiającego. 

 

III.   Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 5 kwietnia 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 w PLN. 

2. Cena oferty  ma obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie elementy niezbędne do 
wykonania zamówienia, w tym koszt dostawy do miejsca wskazanego przez 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 lub przesłać drogą elektroniczną na adres:  
dmusial@ptop.org.pl 

2. Ofertę należy złożyć do 25 marca 2013 r.  
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. 
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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 Gór-

nej Narwi”,” 
Dominika Musiał 

 
…………………. 

(podpis) 
 

 


