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WZÓR FORMULARZA OFERTY 
 

 

 ZAMAWIAJĄCY: 

KOMITET OCHRONY ORŁÓW W OLSZTYNIE 

UL. NIEPODLEGŁOŚCI 53/55, 10-044 OLSZTYN 

WYKONAWCA: 

(PEŁNA NAZWA/FIRMA, ADRES, W ZALEŻNOŚCI 

OD PODMIOTU: NIP (FIRMA), PESEL (OSOBA/-Y 

FIZYCZNA/-NE) 

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

 

 
My, niżej podpisani 

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

Działając w imieniu i na rzecz 

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

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy 15 sztuk loggerów gps-
gsm wraz z akcesoriami do siedziby KOO w Olsztynie na potrzeby realizacji projektu pn.: 
Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. 
LIFE15 NAT/PL/000819 
 
składamy niniejszą ofertę. 

 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnosimy do 
nich zastrzeżeń. 

Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym cenę: 

 

a. Jednostkowa cena mojej (naszej) oferty (1 sztuki loggera wraz z akcesoriami) za 
realizację niniejszego zamówienia wynosi ....................................(netto) PLN (słownie: 
..............................................................złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 
......................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN 
słownie....................................................................... złotych). 

b. Łączna cena mojej (naszej) oferty (15 sztuk logerrów wraz z akcesoriami)  za realizację 
niniejszego zamówienia wynosi ...........................................................(netto) PLN (słownie: 
.......................................................złotych) plus należny podatek VAT w wysokości 
......................... PLN, co czyni łącznie cenę brutto...........................................PLN 
słownie....................................................................... złotych). 
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LOGGERY GPS-GSM  
Wpisać nazwę 

(wypełnia Wykonawca) 

Producent Nazwa producenta:  

Identyfikacja Typ produktu, model:  

 
Oferowany przez 

Wykonawcę  

Logger – cechy:  

konstrukcja plecakowa Spełnia/Nie spełnia* 

obudowa mocna i wodoodporna, kolor brązowy Spełnia/Nie spełnia* 

anteny tylko wewnętrzne Spełnia/Nie spełnia* 

rozmiar długość nie większa niż 70 mm, szerokość nie większa 
niż 30 mm, waga nie większa niż 30g 

Spełnia/Nie spełnia* 

Odbiornik GPS moduł wysokiej czułości Spełnia/Nie spełnia* 

Bateria 
wewnętrzna 

polimer litowo-polimerowy  Spełnia/Nie spełnia* 

Ładowarka solarna 1 panel słoneczny Spełnia/Nie spełnia* 

Interwały 
rejestrowania GPS 

co najmniej od 1 sekundy Spełnia/Nie spełnia* 

Przesyłanie danych przez sieć GSM / GPRS / 3G Spełnia/Nie spełnia* 

Temperatura pracy od -20°C do +70°C Spełnia/Nie spełnia* 

Kontrola możliwość zdalnego sterowania harmonogramami 
GPS i GSM za pośrednictwem panelu sterowania 
online 

Spełnia/Nie spełnia* 

Zakres zapisu 
danych 

data i godzina UTC, pozycja GPS, wysokość GPS, 
prędkość, kierunek, napięcie akumulatora, prąd 
ładowania akumulatora, temperatura, czujnik 
barometryczny 

Spełnia/Nie spełnia* 

Zapis danych zapisywanie danych w pamięci, jeśli sieć telefoniczna 
jest niedostępna 

Spełnia/Nie spełnia* 
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Oprogramowanie Możliwość aktualizacji oprogramowania nadajnika 
przez Internet 

Spełnia/Nie spełnia* 

 

Abonament  minimum 12 miesięcy Spełnia/Nie spełnia* 

Gwarancja  producenta, minimum 12 miesięcy Spełnia/Nie spełnia* 

Zestaw 
montażowy 

taśma teflonowa długości minimum 1 metra; 4 
nierdzewne metalowe pierścienie do zaciskania na 
taśmie teflonowej, 4 termokurczliwe osłonki na 
metalowe pierścienie, 1 zakrzywiona igła – 3/8 koła, 
minimum 35 mm; 1 nić chirurgiczna poliamidowa, 
jednowłóknowa, niewchłanialna – 2-0, 75 cm; 1 
fabrycznie nowa tubka (minimum 3 gramy) 
szybkoschnącego kleju meta- lub cyjanoakrylowego do 
klejenia nici poliamidowych 

Spełnia/Nie spełnia* 

*  Niepotrzebne skreślić 

Oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wg następującego 
harmonogramu: 

– do 14 dni od podpisania umowy: dostawa 4 sztuk loggerów wraz z akcesoriami 
(wykonanie 26,6% zamówienia); 

– od 300 do 365 dni od podpisania umowy: dostawa 11 sztuk loggerów wraz z akcesoriami 
(wykonanie 100% zamówienia). 

Oświadczamy, że nasza oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone  
w Zapytaniu ofertowym z dnia …………….……….. 

Oświadczamy, że prowadzimy działalność gospodarczą na podstawie wpisu do 
…………….…………….…………pod numerem …………………… 

Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy załączony do zapytania ofertowego z dnia 
…………….….. i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się wykonać przedmiot 
zamówienia na warunkach określonych w tym wzorze. 

Do oferty dołączamy następujące załączniki: 

<wpisuje wykonawca> 

   

   

   

   

  
________ dnia __ - __ - 2018 roku ___________________________________ 

(podpis Wykonawcy,  
imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka 

firmowa) 

 
 


