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Świebodzin, 5 marca 2011 r.
ZAPYTANIE O OFERTĘ
Klub Przyrodników posiada 2 urządzenia Nautiz X-7 ze złączem CF i chciałby uzupełnić je o moduły
zwiększające dokładność pomiaru GPS.
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk bałtyckich na
Pomorzu” POIS.05.01.00-00-037/08 współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko. 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.
Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o przedstawienie oferty na:
Zakup 2 modułów możliwych do połączenia z urządzeniem Nautiz X-7 i umożliwiających
łącznie z tym urządzeniem lokalizację GPS ze średnią dokładnością < 1m.
Moduł powinien nadawać się do połączenia z urządzeniem Nautiz X-7 tak, by zestaw był ergonomiczny w
użytkowaniu, oraz odporny na zapylenie i zawilgocenie.
Prosimy o przedstawienie propozycji rozwiązania technicznego (wraz z opisem i parametrami
technicznymi), oraz oferty cenowej (ceny brutto) tego rozwiązania. Dopuszczamy możliwość
przedstawienia ofert wariantowych.
Zamawiający może negocjować warunki ofert, lecz jest obowiązany nie dyskryminować przy tym żadnego
z oferentów.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę o najkorzystniejszym bilansie ceny i walorów
użytkowych oferowanego modułu, obejmujących:
Łatwość współpracy z Nautiz X-7 i ergonomię użytkowania modułu,
Ewentualną możliwość współpracy także z Nomad 800,
Dokładność i szybkość pomiaru GPS,
Przed zakupem zostanie zawarta pisemna umowa. Prawdopodobny termin realizacji zakupu – II połowa
marca. Będziemy wdzięczni za zadeklarowanie ważności ofert i zawartych w nich cen co najmniej do 31
marca.
Oferty prosimy przedstawić do dnia 11 marca do godziny 13, przez przesłanie w formie pliku PDF pocztą
elektroniczną na adres email Klubu kp@kp.org.pl lub adres email baltbogs@wp.pl;
Do kontaktu z oferentami upoważniony jest Paweł Pawlaczyk, baltbogs@wp.pl; tel. 600482119
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