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Zaproszenie do składania ofeľt
na jednorazową dostawę fotopułapek do IBS PAN rľ Białowĺery

ZAMAwIAJĄCY:

I TRYB UDZIELANEGO ZAMO\ilIENIA:
1 . Postępowanie prowadzone jest na podstawie aĺt. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 sţcznia 2004r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 20I7r. poz. 1579 z pőźniejszymi zmianami) * przedmiotem
zamówienia jest dostawa zamówienia, którego waľtośó nie przekľacza wyraŻonej w złotych
ľównowartości kwoty 30 000 euro.

n oPIs PRZEDMIoTU ZAMÓwmľrł:
2. Pľzedmiotem zamówienia jestjednoľazowa dostawa 86 sztuk fotopułapek wrazz akcesoriami na

rzecz Insýutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk zgodnie z opisem pľzedmiotu
zamówienia.

Dane techniczne fotopułapek:
o Rozdzielczośó matrycy: 12 MegaPixeli
o Czujnik ľuchu: min. zasięg -20m (poniżej25 st. C)
o Czas od wykrycia ľuchu do zdjęcia: 0,6 sek
o Ilość czujników ruchu: min.2 ţpy czujników (przygotowujący i główny) zregulacją

czułości
. Pamĺęó: min. 16GB
o Lampa doświetlająca: min. 44 diody podczeľwieni
o Zakľes podczeľwienĺ: 940 nm, światło niewidoczne dla ludzkiego oka
. zasięE lampy doświetlającej: min. 18 m
o ľ'iltľ lampy IR: automaţczny
o Rozdzielczośó zdjęć: (JPG) min. 12MP=4000x3000
o Rozdzielczość filmów: (AVI) min. 1280x7Ż0:20k|ateVs
o Możlĺwośó jednoczesnej ľejestľacjĺ zdjęó i sekwencjĺ Video: TAK
o Zapis dodatkowych paľametľów na zdjęciu: data, czas, temperatuľa (C i F) oraz aktualna

fazaksięĘca
. Wyśwĺetlacz: LCD 48x3 5.69mm (Ż,36 cala), 480(RGB)* Ż3 4DoT ; 1 6'7M koloľ
o Moduł MMs/GsM: TAK
. TrŢby ľejestľacjĺ: Zdjęciai filmy
o AutomaĘczne ľobienĺe zdjęć i filmów: TAK
o Inteľfejs: Wyjście USB' wyjście TV
o Wskaźnik pracy: zaţaz po uľuchomieniu sygnalizacja diodą przez -10 sek.
o Zabezpieczenĺe hasłem: TAK
o Zasilanie wewnętľzne: 4 bateľie
o Uchwyt na dodatkowe baterie z modułem MMsiGsM: TAK
o Pas mocujący z klamľą: TAK
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o Kabel USB: TAK
o Kable TV: TAK
o System mocowanÍa z zapÍęciem: TAK
o Dodatkowo kaľta pamięci: minimum 4GB

Dodatkowe akcesoľia do fotopułapek:

o Akumulatoľki R6 AA Ni MH 2000mAh - 480 sztuk

o Kaľry pamięci (SD' SHDC, klasa 10, minimum lóGB _ 60 sztuk

o Ładowaľki TN-160 nal2baterii - 3 sztuki

III TERMIN WYKoNANIA ZAMÓ\ilIENIA:

Do 20 kwietnia 2018 r.

IV MrEJscE I TERMIN SKŁADANIA I oT\ilARcIA OF'ERT:

ofeľly naleĘ składaó na zaŁączonym formulaľzu ceno\ryym i przekazaé do Zamawiającego do dnĺa
30.03.2018 roku do godz. 11:00 w;następującej foľmĺe - do wyboru:

a) listownie lub osobiście,

b) faksem 85 682 77 52lt:b

c) e_mailem na adľes mripas@ibs.bia1owieza.pl

V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. ofertę na|eĘ sporządzié zgodnie zwzoţaowm formulaľzem ofeľty stanowiącym załączniknr 1
do niniej sze go zapľ oszenia.

2. W ofeľcie ĺaleĘ podaó cenę jednostkową nefro za przedmiot zamówienia (uwzględniając kosĄ
dostawy) oţaz cenę za całośé przedmiotu zamówięnia. ofęľta optőcz cen powinna zawieraé
ľównież opis oferowanych pľodukÍów z podaniem ilości i modelu, aby Zamawiający mógł ocenió
zgodnośó ofert z opisem przedmiotu zamówienia.

3' Koszty opľacowaniaiz.ŁoŻenia ofeĘ ponosi ofeľent.

VI ODRZUCENIE OFERT:

Zamawiający odľzuci ofertę w pľzypadku gdy:
jej treśó nie odpowiada opisowi pľzedmiotu zamówienia pľzedstawíoÍLemüpţzezZamawiającego;
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkuĺencji w ľozumieniu pľzepisów o rwalczaniu
nieuczciwej konkuľencj i

VII KRYTERIA OCEI{Y OFERT:

1. Kryterium wyboru oferý jest cena (cena _ 100%).
2. ofeľtą najkorzystniejsząbędzie ofeľta znajniższą ceną, spełniającąwymaganiaZamawiającego'
3. Umowa z wybľanym ofęľęntęm będzie zawarta naýchmiast po pľzekazaniu zawiadomienia

o wyboľze ofeľly.

VIII TERMII\IY PŁATľoŚCr:
Wynagrodzenię zostanie wypłaconę w terminie do 14 dni od daţ ottzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej przez Oferenta faktury VAT.

Ix \ľY1rIIK POSTĘPOWANIA:

Zamawiający zamieści niezşłŁocznie na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
infoľmację o udzielęniu zamówienia z dziedziny naukio podająo naŢwę (firmę) albo imię i nazwisko
podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieuđzieleniu tego
zamówienia.



x UNIE\ryľżľrľľrn PoSTĘPoWANIA:

Zamawiający unieważnia postępowanie gdy:
nię złożono Żadnej ofeľly nie podlegającej odrzuceniu;
cena najkoľzystniejszej ofeĘ lub ofeľta z najniższą eeną ptzewyŻsza kwotę jaką Zamawiający
zamierzaprzeznaczyé na sfinansowanie zamówierria, chyba żebędzie mógł tę kwotę zrľiększyó do
ceny najkoľzystniej szej ofeľty;

xI ISTOTNE PosTÂNowIENIA tJMowY - załącznik nr 2

Biąłowieża, 28.03.201 8 ľ.
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