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Zapytanie ofertowe
Dostawa komputera polowego z oprogramowaniem
I. Zamawiający
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
NIP: 927-15-06-791, REGON: 970002060, KRS: 0000022399
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 komputera polowego z GPS i z oprogramowaniem, o
parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane poniżej. Parametry te mają charakter
wymogów minimalnych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Komputer polowy
wewnętrzny odbiornik GPS
dokładność pomiaru GPS
odporność
gwarancja pracy w zakresie temperatur
ekran - przekątna
ekran umożliwiający pracę w słońcu
ekran dotykowy
rysik
gniazdo USB host
waga komputera łącznie z baterią
czas pracy na naładowanej baterii
pamięć
modem
karta sieci bezprzewodowej
ładowarka
gwarancja

wymagany
10 m
wg normy IP67
od – 20 do + 40 ◦ C
minimum 3,5 cala
wymagany
wymagany
wymagany
wymagane
< 0,6 kg
12 godzin
4 GB z możliwością rozszerzenia
GSM/GPRS
wymagana
wymagana
co najmniej 12 miesięczna

Oprogramowanie
system operacyjny

Windows Mobile lub Windows lub analogiczny
pod
względem
możliwości
instalacji
oprogramowania
oprogramowanie do wczytywania map
zainstalowane oprogramowanie Arc Pad lub
analogiczne – umożliwiające wczytanie map
rastrowych (JPG, tif, cadrg) i warstw
wektorowych shp;
oprogramowanie do odczytu danych z urządzeń zainstalowane oprogramowanie LDM (Logger
typu mini-diver
Data Manager) lub Diver-Office lub analogiczne
umożliwiające
sczytywanie
danych
i
programowanie rejestratorów zmian poziomu
wody typu Diver
oprogramowanie pozostałe
zainstalowane oprogramowanie umożliwiające
otwarcie dokumentów Microsoft Office, plików
PDF,
podstawowych
formatów
plików
graficznych, przeglądarka internetowa
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, można składać oferty
wariantowe.
4. Cena powinna uwzględniać dostawę sprzętu w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
5. Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym
żadnego z oferentów.
6. Zamówienie jest realizowane z zachowaniem konkurencyjności oraz zasady oszczędnego i
celowego wydatkowania środków – wybór najlepszej oferty nastąpi na podstawie rozpoznania rynku,
którego elementem jest niniejsze zapytanie. Ze względu na wartość zamówienia, ustawy o
zamówieniach publicznych nie stosuje się.
7. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „ Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) w
młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej” LIFE11/NAT/PL/423 współfinansowanego ze
środków Programu LIFE+ oraz NFOŚiGW.
III.
Termin
wykonania
zamówienia
i
warunki
płatności
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 10 października 2012 r.
Płatność nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy realizowanym w ciągu 21 dni od daty
wystawienia faktury, poprzedzonej podpisanym przez obie strony protokołem zdawczo – odbiorczym.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferent powinien stworzyć ofertę wg wzoru formularza ofertowego załączonego do niniejszego
zapytania.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, w sposób czytelny.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kp@kp.org.pl ,
faksem na nr: 68 382 82 36, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Klub
Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin do dnia 14 września 2012 r. godz. 11:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.kp.org.pl w dniu 10 września 2012 r.
VI. Ocena ofert
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę o najkorzystniejszym bilansie ceny i walorów
użytkowych, takich jak:
waga urządzenia z baterią,

dokładność pomiaru GPS,
czas pracy na jednym naładowaniu baterii;
VII. Termin związania ofertą
Co najmniej do dnia 10 października 2012 r.
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Łukasz Kwaśny pod numerem telefonu 68 382 82 36 oraz adresem
email: lukasz.k@kp.org.pl
IX. Załączniki
1. Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1.
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Załącznik nr 1
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ SKŁADANIA OFERT DO ZAMÓWIENIA:
Dostawa komputera polowego
Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………….
Adres firmy:……………………………………………………………………………………..
NIP:……………………………………………………………………………………………..
E-mail:……………………………………………….
Telefon kontaktowy:…………………………………
1.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami wskazanymi w
zapytaniu ofertowym z dnia 10 września 2012 r.
na dostawę komputera polowego ……………………………………………………(marka, model)
Proponowana cena brutto: …………………………………………………………………………..
słownie: ………………………………………………………………………………………………
proponowana cena netto: ……………………………………………………………………………
słownie: ………………………………………………………………………………………………
podatek VAT:…….%
2. Cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
3.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia: 10 października 2012 r.
4.Termin ważności oferty: …………………………………………..
Parametry techniczno-użytkowe oferowanego sprzętu:
Komputer polowy
wewnętrzny odbiornik GPS
dokładność pomiaru GPS
odporność
gwarancja pracy w zakresie temperatur
ekran - przekątna
ekran umożliwiający pracę w słońcu

ekran dotykowy
rysik
gniazdo USB host
waga komputera łącznie z baterią
czas pracy na naładowanej baterii
pamięć
modem
karta sieci bezprzewodowej
ładowarka
gwarancja
Oprogramowanie
system operacyjny

oprogramowanie do wczytywania map

oprogramowanie do odczytu danych z urządzeń
typu mini-diver

oprogramowanie pozostałe

..…………………………………………
podpis Wykonawcy(ów) /osoby uprawnionej

………..……................ dnia .............. 201

