
 

 
 

 
 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 24.09.2012 r. 

 

dotyczy projektu pn.  

Reintrodukcja popielicy w Polsce Zachodniej – etap III 

POIS.05.01.00-00-202/09 

 

 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” ogłasza nabór ofert na dostawę 

Kamery termowizyjnej z niezbędnym kompletem osprzętu 

 
 
Przedmiotem zamówienia jest kamera termowizyjna Flir BHS-XR, o rozdzielczości 640 x 480 pikseli i 
maksymalnie szerokim polu widzenia (ogniskowa 35mm). Kamera będzie wykorzystywana do podglądania 
popielic w trakcie przetrzymywania ich w klatkach w lesie – ich zachowań, aktywności i drapieżników 
pojawiających się w ich pobliżu (np. kun) – niezauważalnie dla tych zwierząt, bez modyfikacji ich zachowań. 
W tym celu kamera musi mieć możliwość zamocowania na drzewie i pozostawienia włączonej przez okres 
nie krótszy niż 3 godziny. Zabezpieczenie kamery musi uwzględniać różne zjawiska pogodowe, m.in. 
deszcz. Ponieważ kamera ma pracować w terenie musi być zapewnione jej działanie poprzez dołączenie w 
komplecie: 2 sztuki kart pamięci o pojemności 4 GB, 2 komplety akumulatorów zasilających kamerę i 2 
ładowarki uniwersalne.  
Zamawiający dopuszcza przyjęcie propozycji sprzętu innego producenta pod warunkiem utrzymania 
wszystkich parametrów sprzętu na tak samo wysokim poziomie i nie zwiększeniu kosztów zakupu (w takim 
przypadku należy udowodnić, że oferta jest korzystniejsza poprzez przedstawienie porównania cen). 
 
 
 
Termin dostarczenia kompletu sprzętu: nie później niż do 18.10.2012 r. 
Termin złożenia oferty: 8.10.2012 r., godz. 12.00 
Termin otwarcia oferty: 8.10.2012 r., godz. 13.00 
 
Oferta powinna zawierać: cenę za komplet brutto (z podatkiem VAT) i oświadczenie o możliwości wykonania 
zlecenia (posiadaniu możliwości technicznych i organizacyjnych) – złożona w jednym egzemplarzu w 
zamkniętej kopercie, na której będą umieszczone: nazwa i adres Oferenta, oraz treść: „Oferta na dostawę 
kamery termowizyjnej z niezbędnym osprzętem. Nie otwierać przed 8.10.2012 r., godz. 13.00”. 
 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę cena za komplet. 
Niniejsze zamówienie nie przekracza 14 000 Euro netto. 
 
Zadanie realizowane w ramach projektu „Reintrodukcja popielicy w Polsce Zachodniej – etap III” 
finansowanego w ramach działania 5.1. „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk 



przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej”, Priorytetu V 
„Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko i ze źródeł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr: 
POIS.05.01.00-00-202/09). 


