
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

zgodnie z zasadą rozeznania rynku 

 

Komitet Ochrony Orłów z siedzibą w Olsztynie 10-044, Niepodległości 53/55 (adres korespondencyjny j/w), 

zwany dalej Zamawiającym, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Komitetu Ochrony 

Orłów (dalej „Regulamin") w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Badanie behawioru, 

dyspersji natalnej i zdrowotności naskalnej populacji wybranych gatunków ptaków za pomocą monitoringu 

wizyjnego, monitoringu gps/gsm oraz analiz MHC w Tatrzańskim Parku Narodowym”  

zwraca się z zapytaniem o cenę na: 

 

Sprzedaż, uruchomienie i serwisowanie systemu kamerowego HD zasilanego panelami solarnymi o mocy 

750W  

 
Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Leśnego w ramach wsparcia działań Tatrzańskiego Parku 
Narodowego w 2017 roku.  
 

I. Opis zadania 

 

Zadanie polega na przygotowaniu i uruchomieniu w dniach 15-30 września 2017 r. oraz serwisowaniu przez 24 

miesiące od uruchomienia Systemu kamerowego HD zasilanego panelami solarnymi o mocy 750W (zestaw 

gotowy i uruchomiony do montażu w terenie) łączącego wybrany punkt na ścianie Kominiarskiego Wierchu  

z punktem na Polanie Stoły. 

 

Wycena dotyczy osobno (oferty mogą być rozłączne): 

 

1) Kosztów materiałów obejmujących: 

1. Kamerę kierunkową 3 Mpix z oświetlaczem IR. 

2. Okablowanie i sprzęt łączące kamerę z elektrownią (do 1km). 

3. Elektrownię solarną 750W z wysokiej jakości panelami (3 panele, akumulator, regulatory i inne). 

4. Okablowanie i sprzęt łączące elektrownię z anteną radiową (do 200m). 

5. Dostawa Systemu realizowana za pośrednictwem firm kurierskich w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. 

 

2). Kosztów usługi obejmujących: 

1. Montażu systemu na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego we współpracy z TPN, KOO i operatorem 

EmiTel. Montaż obejmuje: wniesienie sprzętu na Polanę Stoły z Doliny Kościeliskiej, rozciągnięcie po ziemi/lesie 

ca 1 km kabla zasilającego pomiędzy Kominiarskim Wierchem a Polaną Stoły, posadowienie i uruchomienie 

elektrowni solarnej. Przekazanie sygnału audio/video do połączenia radiowego wykonanego przez EmiTel. 

Montaż nie obejmuje prac alpinistycznych i speleologicznych. 

2. Serwisowanie sprzętu (poza połączeniem radiowym) na Polanie Stoły przez okres 24 miesięcy od 

uruchomienia systemu. 

 

II. Termin przedstawienia oferty cenowej: do 7 września 2017r. do godz. 15:00. 

III. Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej na 2 adresy: kontakt@koo.org.pl; 

anderwaldd@gmail.com 

 

IV. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie rozpoznania: Dariusz Anderwald (tel. kontaktowy: 691805553). 

 

 

Olsztyn, 04 września 2017r. 
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