
 
 

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; u l .  Ciepła 17;  15-471 Bia łystok 

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
Białystok dn. 2012.05.11 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-
Wejmutka, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 
15-471 Białystok, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu 
Zawierania Umów PTOP zaprasza do składania ofert na: 

 
Zakup rejestratorów temperatury z akcesoriami i oprogramowaniem - 10 szt., 

 
Zadanie jest częścią projektu „Ochrona żółwia błotnego w woj. warmińsko – mazurskim”, 
zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 
Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

I.  Opis przedmiotu zamówienia 

- 10 szt. rejestratorów temperatury typu HOBO UA-001-64 lub inne spełniające następujące 
wymagania:  
Zakres pomiarowy: -20 - +30°C 
Rozdzielczość: 0,1°C przy 25°C 
Dokładność: ±0,5°C przy 25°C 
Wskaźnik: diody sygnalizujące rejestrację i stany alarmowe 
Pamięć: 50K, ok. 50000 zapisów  
Zasilanie: bateryjne,  
Żywotność baterii: ok. 1 rok 
Interfejs: IR/USB 
Gwarancja: 12 miesięcy 
Wodoodporność do 5 m 
 
- Stacja dokująca BASE-U-4 lub inna spełniająca następujące wymagania:  

-odczyt i startowanie rejestratorów , 
-interfejs USB, 
-łączniki do rejestratorów. 

- Oprogramowanie HOBOware Lite lub inne kompatybilne z rejestratorami. Dostawa na  
płycie CD.  
Funkcje/cechy: 
odczyt, programowanie i startowanie, 
prezentacja danych w formie tabelarycznej i wykresu, 
filtrowanie danych, 
eksportowanie danych do innych aplikacji, interfejs USB. 



 
 

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. 
 
Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do 31 maja 2012 roku. 
 

II.  Termin płatności 

Zapłata za wykonane zlecenie zostanie dokonana w terminie 15 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zamawiającego. 
 

III.   Sposób przygotowania oferty 

Wykonawca przedłoży ofertę podając cenę brutto za całość zamówienia wraz z 
kosztami dostawy do Białegostoku. 
Cena oferty ma obejmować pełny zakres wykonania zamówienia i zawierać wszystkie 
elementy niezbędne do wykonania zamówienia. 
 
IV.  Kryteria i tryb oceny ofert 

Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto.  
 
V. 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: 
gkulakowska@ptop.org.pl. 

2. Ofertę należy złożyć do dnia 21.05.2012r.  
3. Osobą do kontaktu jest Gabriela Kułakowska – tel. 85 664 22 55 

  
VI.  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 na 
warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 1 - niezwłocznie po 
rozstrzygnięciu zapytania. 

 
Załącznik nr 1- Wzór umowy. 

Gabriela Kułakowska 


