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.....................................................   

        (data i miejsce)  
 

OFERTA  
Na (ogłoszenie ofertowe nr  C/2017/7 ) dostawa urządzeń do rejestracji zmian poziomu wód z osprzętem i urządzeniami 

do odczytu danych oraz automatycznej stacji meteorologicznej wraz z instalacją w terenie na obszarze Torfowisk 
Orawsko-Nowotarskich , w ramach projektu "Ochrona cietrzewia jako gatunku parasolowego cennych siedlisk 

przyrodniczych Torfowisk Orawsko-Nowotarskich” współfinansowanego  przez Komisję Europejską w ramach programu 
LIFE oraz WFOŚiGW w  Krakowie 

 

Dane Oferenta: 
 

Nazwa:................................................................................................................................................... 
Adres siedziby:...................................................................................................................................... 
Telefon/fax..............................................                    Adres e-mail:...................................................... 
NIP.........................................................                     Regon................................................................ 
 
Oferujemy realizację  przedmiotu zamówienia dla Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, 
ul.  Odrowąża 24, 05-270 Marki w cenach: 
 

CZĘŚĆ 1 - dostawa urządzeń do pomiarów hydrologicznych wraz z osprzętem i montażem w terenie (zgodnie 
ze specyfikacją załącznik 1 ogłoszenia ofertowego nr C/2017/7, będącą integralną częścią niniejszej oferty. 
 

Przedmiot/Usługa Ilość  Cena jednostk. 

brutto [zł] 

Wartość  brutto [zł]           

(D=CxB) 

A B C D 

 
 

Limnigrafy 

Kompletna rura limnigraficzna, średnica 60 mm o długości 3 m 30 szt.   

Wkładka z PCV (Ø 50 mm x 3 m) z podwójną gazą 30 szt.   

Klucz do głowic limnigrafów 2 szt.   

Montaż  30 szt. limnigrafów w terenie 1 kpl.   

Piezometry 
Piezometr o długości 2 m 50 szt.   

Montaż 50 szt. piezometrów w terenie  1 kpl.   

Sprzęt 
pomiarowy 

Automatyczna stacja rejestracji zmian poziomu i temperatury 

wody 
80 szt.   

Osprzęt Rejestrator ciśnienia atmosferycznego do kompensacji 

barometrycznej 
2 szt.   

 
 

Osprzęt do 
zbierania 
danych 

Czytnik fotoelektryczny do łączności z automatyczną stacją 
rejestracji zmian (stacja dokująca) 

2 szt.   

Kieszonkowy czytnik do prostego sczytywania danych z 
automatycznych stacji rejestracji zmian, zainstalowany na kablu 
DDC bez konieczności użycia laptopa 

2 szt. 
  

Kabel bezpośredniego odczytu (DDC) 2 szt.   

Wędka do instalowania automatycznych stacji rejestracji zmian 
w piezometrze/limnigrafie 

2 szt.   

Rura do osadzenia automatycznej stacji rejestracji zmian w 
piezometrze/limnigrafie 

2 szt.   

Wykrywacz metalu (do wyszukiwania piezometrów w terenie) 2 szt.   

Razem brutto :  

Cena brutto słownie: …………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ 2 - dostawa automatycznych stacji meteorologicznych wraz z osprzętem i montażem w terenie (zgodnie 
ze specyfikacją z załącznika 2 ogłoszenia ofertowego nr C/2017/7,  będącą integralną częścią niniejszej oferty). 
 

Przedmiot/Usługa Ilość  Cena jednostk. brutto [zł] Wartość  brutto [zł]      (D=CxB) 
A B C D 

Stacja meteorologiczna 2 szt. 
 

 
 

Montaż w terenie stacji 
meteorologicznych 

i  uruchomienie - 2 szt. 

1 kpl.   

Razem brutto :  

Razem brutto słownie: ………………………………………………………………………….. 
 
Deklarujemy, że oferta jest ważna 30 dni od daty sporządzenia. 
 
 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do 

przygotowania oferty. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy, na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 
                     
                     ................................................. 
(podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy) 

 


