
 
 

 

 

Olsztyn, dn. 05 czerwca 2018 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Komitet Ochrony Orłów w Olsztynie 

Adres: ul. Niepodległości 53/55 
Kod pocztowy, miejscowość, województwo: 10-044 Olsztyn, warmińsko-mazurskie 
Telefon/fax: +48 89 5353254, email: kontakt@koo.org.pl, adres strony internetowej: 
http://www.koo.org.pl/ 

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy 15 sztuk loggerów gps-gsm wraz  
z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu pn.: Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na 
wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce. LIFE15 NAT/PL/000819. 

Przeznaczenie: 

Urządzenia będą zakładane na plecach rybołowów Pandion haliaetus w dwóch terminach: 

– do końca sierpnia 2018 r. – 4 sztuki, 

– do końca sierpnia 2019r. – 11 sztuk. 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 15 sztuk loggerów gps-gsm wraz  
z akcesoriami do siedziby KOO w Olsztynie. 

Oferowane urządzenia, o których mowa powyżej, muszą być fabrycznie nowe, bez śladów 

użytkowania, pełnowartościowe, nieprefabrykowane, nieuszkodzone, bez jakichkolwiek wad 

fabrycznych czy użytkowych. Urządzenia będą wykorzystywane na ptakach w skrajnie 

zróżnicowanych warunkach terenowych.  

W czasie wysyłki zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć dostarczany towar 

przed niekorzystnymi czynnikami, które mogłyby wpłynąć na jakość dostarczanych 

produktów. 

W przypadku wycofania w okresie 365 dni od podpisania umowy z rynku loggera, 
Wykonawca zaproponuje model zamienny, o parametrach nie gorszych niż model 
oferowany. Akceptacja modelu zamiennego przez Zamawiającego musi nastąpić w formie 
pisemnej. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

15 sztuk loggerów wraz z akcesoriami (15 kompletów) 

Wykonawca zobowiązany jest również do podania w ofercie nazwy producenta, typu  
i modelu oferowanego sprzętu.  
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Parametry techniczne loggera: 

konstrukcja plecakowa 

obudowa mocna i wodoodporna, kolor brązowy 

anteny tylko wewnętrzne 

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

odbiornik GPS moduł wysokiej czułości 

bateria wewnętrzna polimer litowo-polimerowy  

ładowarka solarna 1 panel słoneczny 

interwały rejestrowania 
GPS 

co najmniej od 1 sekundy 

przesyłanie danych przez sieć GSM / GPRS / 3G 

temperatura pracy od -20°C do +70°C 

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

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

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

oprogramowanie możliwość aktualizacji oprogramowania nadajnika przez Internet 

 

Parametry akcesoriów 

1. Abonament – minimum 12 miesięcy.  

2. Gwarancja – producenta, minimum 12 miesięcy. 

3. 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. 

Ilość: 15 kompletów 

Skład 1 kompletu:  

 logger gps-gsm, 

 abonament, 

 gwarancja, 

 zestaw montażowy. 

 



 
 

 

 

II. Termin świadczenia dostawy: 

Wymagany termin realizacji całości zamówienia: 365 dni od dnia zawarcia umowy,  
wg następującego harmonogramu: 

– wymagany termin wykonania 26,6% zamówienia (dostawa 4 sztuk loggerów wraz  

z akcesoriami): do 14 dni od podpisania umowy; 

wymagany termin wykonania 100% zamówienia (dostawa 11 sztuk loggerów wraz  

z akcesoriami): od 300 do 365 dni od podpisania umowy. 

 

III. Termin, do którego należy złożyć ofertę: 

Ofertę należy złożyć do 12 czerwca 2018 r. do godziny 24:00. 

 

IV. Warunek udziału w postępowaniu 

Wykazanie się przez Wykonawcę realizacją w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej  
3 dostaw loggerów gps-gsm o łącznej wartości tych 3 dostaw (wraz z abonamentem) min. 
30.000 zł netto. Warunek ten zostanie oceniony na zasadzie – spełnia/nie spełnia.  

 

V. Zawartość oferty: 

Oferta musi zawierać: 

1. Formularz ofertowy, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, wraz z ceną 
netto i brutto za całość zamówienia, na które składać się będą: cena łączna 15 sztuk 
loggerów wraz z akcesoriami oraz koszty transportu do siedziby Zamawiającego.  
Uwaga! Zamawiający posiada europejski numer VAT. 

2. Wykaz dostaw zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, 
oraz dowody potwierdzające ich należyte wykonanie. 

3. Instrukcję obsługi waz z prezentację graficzną przedmiotu zamówienia. 

4. Skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub wydruk z Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej przedstawiający aktualny stan danych na temat 
przedsiębiorcy, zawierający dane osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy  
i wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty. 

5. Oferta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem przez osobę uprawnioną do 
reprezentowania Wykonawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli i zaciągania 
zobowiązań. Gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 



 
 

 

 

oryginalne pełnomocnictwo posiadające zakres pełnomocnictwa i podpis przez osobę do 
tego uprawnioną. 

 

VI. Kryteria wyboru Wykonawcy: 

1. Cena – waga 100%; 
 

 W kryterium „cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto. 
 
Punktacja w kryterium „cena” będzie przyznawana na podstawie następującego 
wzoru: 
 

 
 
Cena =  

 
Najniższa cena oferty brutto 

 

 
 
x 100 pkt  

  
Cena brutto oferty badanej 

 
 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę 
punktów w ramach kryterium. 
 

VII. Sposób złożenia oferty: 

 Ofertę, wraz z załącznikami określonymi w pkt V powyżej, należy złożyć w formie 
elektronicznej na adres: kontakt@koo.org.pl oraz DW: anderwaldd@gmail.com 

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Michał Zygmunt 

Telefon/fax: +48 89 5353254, email: kontakt@koo.org.pl 

 

IX. Uwagi i końcowe 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

 Oferty zawierające braki nie będą rozpatrywane. 

 Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

 Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu. 

 Użyte na potrzeby niniejszego postępowania określenie „oferta” nie stanowi oferty w 
rozumieniu art. 66 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny.   
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X. Wyniki postępowania 

 O wynikach postępowania każdy z Wykonawców, który złożył ofertę zostanie 
poinformowany drogą elektroniczną.  

 Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego.  

 

Załącznik nr 1: Formularz oferty 

Załącznik nr 2: Wykaz dostaw  

Załącznik nr 3: Wzór umowy 

 

 

 

 

 


