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Zamawiający: 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki 
NIP 957-05-53-373 
 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……… 
(pełna nazwa/firma lub imię i nazwisko, adres) 
w zależności od podmiotu: NIP/ REGON  lub PESEL ……………………………………………………………………………… 
 
reprezentowany przez: 
( osoby fizyczne składające ofertę nie muszą wypełniać tej pozycji) 

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 
 

OFERTA  

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 555/2018/2  z dnia 23.04.2018 Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków w ramach projektu "Karpaty łączą – Tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych 
gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach” o numerze POIS.02.04.00-00-0020/17-00  współfinansowanego 
przez  Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko oferujemy:  
 

 dostarczenie sprzętu: 
- nadajniki do rejestrowania pozycji ptaków (derkaczy) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  -  5 szt. 
             Uzupełnić model i nazwę producenta sprzętu 

- sprzęt dodatkowy wraz z oprogramowaniem : 

   - stacja bazowa  ………………………………….……………………………..…………………………………………….   - 1 szt.  
Uzupełnić model i nazwę producenta sprzętu 

 
- oprogramowanie potrzebne do przetwarzania danych 

Oferowane nadajniki oraz stacja bazowa posiadają gwarancję producenta:  …………… miesiące, 
(odnawiana, jeżeli sprzęt zostanie naprawiony lub wymieniony w ramach gwarancji) 

 
 przeszkolenie Zamawiającego w zakresie dokonywania odczytów z urządzeń pomiarowych 
 
Łączna cena brutto, obejmującą wszystkie koszty i składniki  niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, to: 
…………………………… . 

Słownie  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Deklarujemy, że oferta jest ważna 40 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
 
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. 
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W celu weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu ze wymogami Zamawiającego przedstawiamy parametry 
oferowanego sprzętu. 
 

Nadajnik do rejestrowania pozycji ptaków (derkaczy)  

 
Wymagania Zamawiającego 

Parametry oferowanego 
przez Wykonawcę 

urządzenia  

Nadajnik/logger z modułem GPS-UHF z możliwością 
zdalnego przesyłania danych 

 na dystans co najmniej. 200 m. 
 

Rozmiary urządzenia dostosowane do wielkości 
gatunku (średnia waga derkacza – ok. 160 g 

waga nadajnika nie może przekraczać 6 g 
 

Sposób zasilania nadajnika/loggera baterie ładowalne z panelem słonecznym  
Trwałość baterii nadajnika/loggera umożliwiająca zebranie co najmniej 150 pozycji 

ptaka (bez ładowania przez panel solarny)  
 

Pamięć nadajnika/loggera umożliwiająca zebranie co najmniej 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 

 tak 
 

Dane rejestrowane przez nadajniki obejmujące co 
najmniej: 

(1) ID loggera, 
(2) pozycję GPS,  
(3) datę i czas (z dokładnością co najmniej do 
minuty),  
(4) poziom napięcia elektrycznego baterii, 

 

Loggery wraz z baterią i panelem słonecznym 
wykonane : 

w sposób umożliwiający użytkowanie w 
warunkach terenowych oraz posiadające kolory 
dostosowane do upierzenia ptaka i siedlisk, które 
zajmuje (czyli ciemne, brązowe, szare, ciemno-
zielone itp.), 

 

Sposób montażu loggera do ptaka : klejenie do piór  

Gwarancja producenta: 
minimum 24 miesiące, odnawiana, jeżeli sprzęt 
zostanie naprawiony lub wymieniony.  

 

Zestaw składający się z : stacji bazowej – 1szt , anteny ogólnej (360o) – 1 szt,  
anteny kierunkowej dalekiego zasięgu – 1szt oraz kabla zasilającego z końcówką USB – 1szt,  

 

Wymagania Zamawiajacego 
Parametry oferowanego 

przez Wykonawcę 
urządzenia 

Stacja bazowa umożliwiająca komunikację 
obustronną z loggerem, w tym sczytywanie danych 
z odległości: 

co najmniej 200 m. od loggera (w terenie 
otwartym) 

 

Możliwość obsługi przez stację bazową: co najmniej 15 loggerów  

Zasilanie stacji bazowej: 

możliwość podłączenia stacji bazowej do 
zewnętrznego źródła zasilania, umożliwiającego 
pracę stacji bazowej bez podłączenia do sieci 
elektroenergetycznej przez co najmniej 10 
godzin 

 

Oprogramowanie potrzebne do przetwarzania 
danych: 

tak 
 

Gwarancja producenta: 
minimum 24 miesiące, odnawiana, jeżeli sprzęt 
zostanie naprawiony lub wymieniony. 

 

 
 
 

………………………………      ................................................. 

    Miejscowość , data  podpis (pieczątka)  Wykonawcy lub jego 
przedstawiciela/pełnomocnika 


