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ZAPYTANIE OFERTOWE

 (dotyczy dostawy odbiorników GPS)

I. 

 Park Narodowy

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 

NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odbiorników GPS wraz z oprogramowaniem. 

 zostanie zakupiony na potrzeby realizacji Projektu  

„Ochrona  gatunków  na mineralnych wyspach  Parku 

Narodowym” 

2.  opis przedmiotu zamówienia: dostawa: dwóch sztuk odbiorników GPS. 

Jakie warunki powinien  zamawiany odbiornik GPS?

- powinien to  odbiornik GPS do rejestracji w terenie danych do baz danych GIS, 

  GPS z  2 – 5 m w czasie rzeczywistym lub 1 – 3m 

w postprocessingu (wyznaczanie  pojedynczego punktu z  SBAS).

- powinna go   na warunki prac terenowych (IP 65). 

- system operacyjny Windows Mobile 6.xx. 

- wbudowany modem GPRS z  rozmów 

- wbudowany bluetooth, port USB, wbudowany port kart 

- czas pracy: co najmniej 8 godzin  pracy.

- geotagowanie z   aparatu fotograficznego. 

- zawarte w cenie oprogramowanie do gromadzenia danych GIS, oprogramowanie 

desktop.

- pakiet biurowy Microsoft Office Mobile.

- gwarancja - minimum: 24 
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-  - typowe  o  parametrach,  w tej chwili 

na rynku to, np.: odbiornik GPS Trimble Juno SC lub odbiornik GNSS Hi-Target 

Qmini M3. 

-  nie dopuszcza   ofert 

Uwaga:

    zastrzega    sobie    prawo       od    wybrania     któregokolwiek 

z Wykonawców w razie zaistnienia istotnej zmiany    

wykonanie przedmiotu zamówienia nie  w interesie publicznym, czego nie  

  w chwili  zapytania ofertowego. 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 21.12.2012 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna 

-  

-   

- adres siedziby oferenta, numer telefonu, numer NIP, ewentualnie adres e-mail,

-   która zawiera wszystkie koszty  z  przedmiotu 

zamówienia (VAT, akcyza, itp.) z wyszczególnieniem poszczególnych  

zamówienia,

- czytelny podpis dostawcy,

- aktualny odpisu z  rejestru albo aktualne  o wpisie do ewidencji 

 gospodarczej,   przepisy  wpisu do rejestru lub 

 do ewidencji  gospodarczej, wystawionego nie   6.  

 przed  terminu  ofert.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN  OFERT

1. Oferta powinna   za  poczty elektronicznej na adres: 

biebrza@biebrza.org.pl faksem na nr: 85 738 3021,  poczty, kuriera lub  dostarczona 

 na  adres: 

 Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 

do dnia 11.12.2012 r. z dopiskiem  PALMTOP”.  

2.  Oferty  po terminie nie  rozpatrywane.

mailto:biebrza@biebrza.org.pl
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3.  Oferent  przed  terminu  ofert  lub   

4. W toku badania i oceny ofert    od oferentów  

   ofert.

5.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Parku: 

http://www.biebrza.org.pl/index.php?strona=513

VI. OCENA OFERT

 dokona oceny  ofert na podstawie  kryteriów:

1 - cena 90%

2 - typ, model  (parametry) 10%

VII. INFORMACJE  WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty  zawiadomi oferentów za  

poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Cezary Werpachowski pod numerem telefonu 85 738 3019 

oraz pod adresem email: cwerpachowski@biebrza.org,pl

DYREKTOR

Roman 

http://www.biebrza.org.pl/index.php?strona=513
mailto:cwerpachowski@biebrza.org,pl

