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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz regulaminu zawierania umów Natura International Polska, zaprasza do składania ofert na:
APARAT FOTOGRAFICZNY
który jest związany z realizacją zadania F.4 będącego częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta
Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu fotograficznego. Urządzenia charakteryzować
będą następujące parametry:
















Matryca COMOS HD efektywna matrycy co najmniej 16 megapikseli
Technologia przeźroczystego lustra
Co najmniej 12 klatek/s z ciągłym autofocusem
Możliwość podwojenia krotności zoomu
Nagrywanie filmów Full HD z ciągłym śledzeniem
Ręczna regulacja ostrości podczas kręcenia filmów
Podgląd na żywo
Tryb panoramy i panoramy 3D
ISO co najmniej 100-16000 z redukcją szumów
Co najmniej 15 polowy system AF
Regulowany wyświetlacz co najmniej 3 cale panoramiczny
Obiektyw co najmniej 18-55 mm
Waga korpusu 500-700 g
Karata pamięci co najmniej 16 GB SDHC High Spead co najmniej 30MB/s
Torba na aparat
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 Precyzyjny wizjer elektroniczny o rozdzielczości co najmniej 1440 tys. punktów i szerokim
polu widzenia
 Rozpoznawanie twarzy
 Tryb zdjęć nocnych z ręki
 Przyciski programowalne
 Stabilizator obrazu
 Kompensacja winietowania i aberracji
 Dwuelementowy system ochrony przed kurzem
 Wyjście HDMI
 Szybkość migawki co najmniej 1/4000
 Lampa błyskowa wbudowana
 Akumulator i ładowarka
 Filtr UV
 Gwarancja co najmniej 2 lata
2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy przedmiot zamówienia wraz z kartą gwarancyjną
na adres:
Natura International Polska, Biuro Projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w
obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi”, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok
II. Termin płatności
Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania
faktury przez Zamawiającego.
III. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia – do 26 marca 2013 r.
IV. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca przedłoży ofertę wraz z kopią karty produktu (zawierającą parametry oferowanego
sprzętu nie gorsze od wymaganych) podając cenę netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto
przedmiotu zamówienia w PLN.
2. Cena oferty ma obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie elementy niezbędne do
wykonania zamówienia, w tym koszt dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
V. Kryteria i tryb oceny ofert
Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmuje cenę ofertową brutto. Kryterium oceny
ofert: cena - 100%.
VI. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty
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Kopia karty produktu z parametrami technicznymi oferowanego sprzętu.
VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w
obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi” Fundacja Natura International Polska przy ul.
Ciepłej 17, Białystok 15-475, w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną na adres:
michal.korniluk@natura-international.org.pl
2. Ofertę należy złożyć do 20 marca 2013 r.
3. Osobą do kontaktu jest Pan Michał Korniluk – tel. +48 530507007
VIII. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1. Niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert Zamawiający powiadomi pisemnie, faksem lub
drogą elektroniczną Wykonawców, którzy złożyli oferty o rozstrzygnięciu zapytania.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po
otwarciu ofert, przed zawarciem umowy.
3. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta niezwłocznie po
rozstrzygnięciu zapytania.
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