
 

 

 

 

Marki,  dnia 19 marca 2018r. 
 
 

ROZEZNANIE CENOWE 
Dostawa 16 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków – derkaczy 

wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem  
 
 
I. Prowadzący rozeznanie : 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Odrowąża 24 
05–270 Marki 

II. 
Osoby uprawnione do kontaktu: 
Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: 
Tomasz Wilk mail: tomasz.wilk@otop.org.pl tel. 12 442 95 36 w. 705 

III. 
Opis przedmiotu, dla którego prowadzone jest szacowanie wartości: 
Przedmiotem rozeznania jest zakup i dostawa 16 nadajników pozwalających na rejestrację lokalizacji ptaków – derkaczy, 
wraz z osprzętem (1 stacja bazowa) i oprogramowaniem. 
Propozycja cenowa powinna uwzględniać:  

 dostarczenie sprzętu wg następującej specyfikacji:  
Nadajniki do rejestrowania pozycji ptaków (derkaczy) – 16 szt. 

 loggery z modułem GPS-UHF z możliwością zdalnego przesyłania danych (na dystans min. 300 m.) 

 rozmiary urządzenia dostosowane do wielkości gatunku (średnia waga derkacza – ok. 160g) – waga nadajnika 
nie może przekraczać 6 g, 

 sposób zasilania – baterie ładowalne z panelem słonecznym, umożliwiającym efektywne ładowanie baterii, 

 trwałość baterii umożliwiająca zebranie min. 150 pozycji ptaka (bez ładowania przez panel solarny) w okresie 
co najmniej 3 tygodni,  

 pamięć loggera umożliwiająca zebranie min. 5 000 pozycji GPS, 

 minimalny interwał rejestracji pozycji GPS – co 15 min., 

 możliwość zmiany parametrów loggera (np. interwału rejestracji lokalizacji GPS) zdalnie poprzez stację 
bazową, 

 dane rejestrowane przez nadajniki obejmujące co najmniej: (1) ID loggera, (2) pozycja GPS, (3) data i czas 

(z dokładnością co najmniej do minuty), (4) poziom napięcia elektrycznego baterii, 

 loggery wraz z baterią i panelem słonecznym wykonane w sposób gwarantujący odporność na warunki 
atmosferyczne, umożliwiające użytkowanie w warunkach terenowych oraz posiadające kolory dostosowane 
do upierzenia ptaka i siedlisk, które zajmuje (czyli ciemne, brązowe, szare, ciemno-zielone itp.), 

 sposób montażu – klejenie do piór. 
Sprzęt dodatkowy oraz oprogramowanie: 

Zestaw składający się ze stacji bazowej, anteny ogólnej (360
o
), anteny kierunkowej dalekiego zasięgu oraz kabla 

zasilającego z końcówką USB, 

 stacja bazowa (1 szt.) umożliwiająca komunikację obustronną z loggerem, w tym sczytywanie danych 

z odległości min. 300 m. od loggera (w terenie otwartym),  

 możliwość obsługi przez stację bazową co najmniej 15 loggerów, 

 możliwość podłączenia pod akumulator zewnętrzny, 

 zasilanie wewnętrzne (np. baterie / akumulatory żelowe itp.) umożliwiające pracę bez dostępu 
do zewnętrznego źródła zasilania, przez min. 10 godz. 

 oprogramowanie potrzebne do przetwarzania danych. 
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Zarówno na loggery jak i na stację bazową gwarancja producenta: minimum 24 miesiące, odnawiana, jeżeli 
sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony. 

 przeszkolenie Wykonawcy w zakresie dokonywania odczytów z urządzeń pomiarowych, 
 

 
IV. 
Wymagane warunki realizacji zamówienia: 
Dostawa zamówienia musi być zrealizowana najpóźniej do 20.05.2018 r. 
 
V. 
Propozycję cenową  z podaniem ceny brutto należy przesłać na adres: biuro@otop.org.pl lub tomasz.wilk@otop.org.pl 
do dnia 27.03.2018 r. Wraz z ceną należy wskazać dokładne parametry urządzenia, dla którego przygotowano wycenę, 
w szczególności w odniesieniu do punktów specyfikacji sprzętu wskazanych powyżej. 
Jeśli oferent może zaproponować krótszy czas realizacji zamówienia, prosimy o podanie tej informacji w przesłanej 
propozycji. 
 

Jednocześnie oświadczamy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego. Informacja 
ta ma na celu wyłącznie rozeznanie rynku.  
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