Toruń, dnia 05.08.2015 r.

ZO/2015/08/1/SK

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA z siedzibą w Toruniu, ul. Hallera 35, lok. 2
(adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 1, 87-100 Toruń), zwane dalej „Zamawiającym”,
w oparciu o Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień
w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego 2009-2014, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w ramach realizacji projektu pn. „Ptasie wyspy –
czynna ochrona ptaków siewkowych (Charadriiformes) w najważniejszych ostojach
gatunków” – Nr 25/2015/Wn-02/OP-XN-02/D współfinansowanego z
Programu
Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zaprasza do
złożenia oferty na:

zakup i dostawę do Zamawiającego aparatu fotograficznego
do monitoringu stanu populacji gatunków ptaków objętych
projektem wraz z akcesoriami
I.

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup i dostawa do Zamawiającego aparatu fotograficznego do
monitoringu stanu populacji gatunków ptaków objętych projektem wraz
z akcesoriami.

II.

Szczegółowe parametry przedmiotu zamówienia:
1. Lustrzanka jednoobiektywowa:
a) nowa, pełnowartościowa;
b) wyposażona w sensor CMOS (36 mm × 24.0 mm +/- 0.5 mm),
c) rozdzielczość matrycy: minimum 36 Mpix,
d) minimalny zakres ISO: ISO od 100 do 6400,
e) minimalny zakres czasu otwarcia migawki: od 1/8000s do 30s,
f) ogniskowanie - ilość pól ustawienia ostrości: minimum 51,
g) prędkość rejestracji zdjęć seryjnych w trybie FX: minimum 4 kl./s,
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h) prędkość rejestracji zdjęć seryjnych w trybie DX: minimum 5 kl./s,
i) posiadający funkcję zapisu video - wielkości klatek: minimum 1920 x
1080p,
j) posiadający funkcję zapisu video - częstotliwość klatek: minimum 60 kl/s,
k) posiadający system usuwania kurzu,
l) waga korpusu: maksimum 1000 g,
m) posiadająca uszczelniony korpus (odpowiedni do fotografowania przyrody
w warunkach terenowych),
n) posiadający możliwość ustawienia w wizjerze korekcji wady wzroku,
o) posiadający wbudowany mikrofon oraz wyjście liniowe na zewnętrzny
mikrofon stereofoniczny,
p) posiadający wbudowaną lampę błyskową,
q) gwarancja: min. 2 lata,
r) posiadający mocowanie typu NIKKOR F,
s) aparat
musi
być
kompatybilny,
współgrający
i
współpracujący
z pozostającym w dyspozycji Zamawiającego sprzętem tak, by oferowany
produkt nie zakłócał pracy sprzętu i nie powodował pogorszenia jego
parametrów
technicznych.
Zamawiający
dysponuje
następującym
sprzętem: obiektyw nikkor 17-70 mm mocowanie NIKKOR F, obiektyw
nikkor 70-300 mm mocowanie NIKKOR F, obiektyw nikkor 50 mm
mocowanie NIKKOR F.
t) w komplecie należy dostarczyć następujące akcesoria:


Dodatkowy akumulator jonowo-litowy szt. 1,



Karta pamięci CF o pojemności nie mniejszej niż 16GB i maksymalnej
prędkości zapisu nie mniejszej niż 90MB/s,



Karta pamięci SD o pojemności nie mniejszej niż 16GB i maksymalnej
prędkości zapisu nie mniejszej niż 90MB/s,



Plecak na sprzęt fotograficzny: odporny na działanie czynników
zewnętrznych; o wymiarach umożliwiających swobodne umieszczenie
aparatu wraz z podłączonym teleobiektywem.

2. Teleobiektyw:
a) nowy, pełnowartościowy,
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b) o ogniskowej w zakresie: 400 mm,
c) posiadający maksymalny otwór względny: f/2,8,
d) posiadający minimalną odległość ostrzenia: nie większą niż 3,0 m,
e) posiadający wewnętrzne ostrzenie i ogniskowanie,
f) posiadający możliwość wstępnego ustawienia ostrości,
g) posiadający wbudowany system redukcji drgań,
h) posiadający konstrukcję, w której wykorzystano soczewki niskodyspresyjne
oraz ochronną soczewkę meniskową,
i) posiadający
soczewki
z
powłoką
występowanie refleksów i efektów flary,

nanokrystaliczną

zmniejszającą

j) posiadający uszczelnienia zapewniające odporność na działanie kurzu i
wody,
k) waga: maksymalnie 5000 g,
l) gwarancja: minimum 2 lata,
m) posiadający mocowanie typu NIKKOR F,
n) obiektyw musi być kompatybilny, współgrający i współpracujący
z pozostającym w dyspozycji Zamawiającego sprzętem tak, by oferowany
produkt nie zakłócał pracy sprzętu i nie powodował pogorszenia jego
parametrów
technicznych.
Zamawiający
dysponuje
następującym
sprzętem: aparat Nikon D80 mocowanie NIKKOR F.

3. Obiektyw szerokokątny:
a) nowy, pełnowartościowy,
b) o ogniskowej w zakresie: 20 -28 mm,
c) posiadający maksymalny otwór względny: f/1,8,
d) posiadający minimalną odległość ostrzenia: minimum 0,25 m,
e) posiadający wewnętrzne ostrzenie i ogniskowanie,
f) posiadający
soczewki
z
powłoką
występowanie refleksów i efektów flary,

nanokrystaliczną

zmniejszającą

g) waga: maksymalnie 400 g,
h) posiadający mocowanie typu NIKKOR F,
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i) obiektyw musi być kompatybilny, współgrający i współpracujący z
pozostającym w dyspozycji Zamawiającego sprzętem tak by oferowany
produkt nie zakłócał pracy sprzętu i nie powodował pogorszenia jego
parametrów
technicznych.
Zamawiający
dysponuje
następującym
sprzętem: aparat Nikon D80 mocowanie NIKKOR F.
j) w komplecie należy dostarczyć kompatybilny filtr UV charakteryzujący się
przepuszczalność światła widzialnego o długości fali między 400 a 700nm w
zakresie
nie
mniejszym
niż
99
%;
pokryty
powłokami
przeciwodblaskowymi.

4. Statyw:
a) nowy, pełnowartościowy,
b) pasujący do zestawu,
c) okres gwarancji: minimum 2 lata,
d) w komplecie należy dostarczyć pokrowiec na statyw dostosowany
rozmiarami do oferowanego sprzętu z dużym uchwytem do przenoszenia.

5. Głowica statywowa:
a) nowa, pełnowartościowa,
b) pasująca do zestawu,
c) okres gwarancji: min 2 lata,
III.

Termin i sposób realizacji zamówienia, termin płatności:
a) realizacja - od dnia podpisania umowy;
b) dostawa przedmiotu zamówienia do biura projektu (ul. Bydgoska 1, Toruń)
w ciągu 7 dni od podpisania umowy;
c) termin płatności – 60 dni od dnia wystawienia faktury. Podstawą wystawienia
faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru.

IV.

Opis warunków stawianych Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują niezbędną
wiedzą, doświadczeniem i zasobami do realizacji przedmiotu zamówienia.

V.

Sposób przygotowania oferty, termin i sposób składania oferty:
a) oferty należy złożyć na adres email: skowalkowski@alauda.org.pl w terminie
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do dnia 15.08.2015 (liczy się godzina wpływu oferty na serwer pocztowy - do
godz. 12:00);
b) oferta cenowa złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania (ZO_2015_08_1_SK_formularz). Cena ma być wyrażona w złotych
polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług, kosztów
dostawy oraz wszystkich innych kosztów i składników niezbędnych do wykonania
zamówienia;
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Rozwiązania
wariantowe nie będą rozpatrywane;
d) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
VI.

Informacje o sposobie oceny ofert:
Kryterium zastosowanym do oceny oferty będzie cena tj. zamówienie zostanie
powierzone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę;
a) oferty złożone po terminie lub złożone na formularzu innym, niż stanowiący
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (ZO_2015_08_1_SK_formularz) nie
będą rozpatrywane;
b) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
swoją ofertę;
c) w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert;
d) Zamawiający powiadomi o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną Wykonawców,
którzy złożyli oferty;
e) Zamawiający może odwołać/zmienić lub zmodyfikować warunki zapytania przed
dniem składania ofert.

Dodatkowych informacji udziela:
Stefan Kowalkowski
tel. 728 110 386;
e-mail: skowalkowski@alauda.org.pl
Zatwierdzam
Koordynator Merytoryczny Projektu
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