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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Fundacja Natura International Polska z siedzibą w Elblągu 82-300, ul. Tartaczna 3/4, zwana 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:
DOSTAWĘ SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO (APARAT FOTOGRAFICZNY- LUSTRZANKA CYFROWA
(BODY), OBIEKTYW, KARTA PAMIĘCI, TORBA-POKROWIEC)
który jest związany z realizacją zadania: F.4 będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków
strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060,
współfinansowanego z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).
I.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego, to jest aparatu
fotograficznego - lustrzanki cyfrowej (body), obiektywu, karty pamięci i torby-pokrowca fotograficznego,
która pomieści wyżej wymieniony sprzęt. Sprzęt charakteryzować będą następujące parametry:
a) Aparat fotograficzny- lustrzanka cyfrowa (body):

Parametr
Liczba pikseli

Wymagania
24 Mpix
Koniecznie
Dostępne
6000 x 4000
rozdzielczości
opcjonalnie inne rozdzielczości
23.5 x 15.6 mm (DX, APS-C lub równoważna) całkowita liczba pikseli: minimum. 24.
Rozdzielczość matrycy Mpix,
mechanizm samooczyszczania matrycy
Zdjęcia: JPEG, NEF/RAW, NEF/RAW+JPEG,
Format zapisu
Filmy: dowolny
Dźwięk: dowolny
Koniecznie tryb Auto, w zakresie co najmniej ISO 100 – ISO 6400
Zakres ISO
opcjonalnie inne tryby ustawień ISO.
Migawka
30s - 1/8000s
Detekcja fazowa TTL, minimum 51 pól AF w tym minimum 15 pól krzyżowych,
Ogniskowanie
Tryby napędu AF: pojedynczy AF (AF-S), tryb ciągłego AF (AF-C), automatyczny dobór
AF-S/AF-C (AF-A), lub równoważny
Balans bieli
Co najmniej 3 ustawienia: Auto , Światło słoneczne (dzienne), sztuczne oświetlenie
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Waga

(żarowe, jarzeniowe)
Szybkość minimum 6 kl./s zdjęcia w formacie JPEG i formacie NEF/RAW
Wbudowana
Tak
Tak
Minimum 2 tryby ustawień w tym tryb 2s
Co najmniej 1 gniazdo Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)
Główny: stały lub ruchomy, co najmniej 3.0 calowy, kolorowy
Pomocniczy: monochromatyczny
Pokrycie: zbliżone do 100% kadru, lub 100% kadru z możliwością wyświetlenia siatki
Co najmniej USB oraz wyjście HDMI,
Akumulator dedykowany, możliwość podłączenia opcjonalnego uchwytu na baterie
Akumulator dedykowany, ładowarka, pasek do aparatu, kabel USB, oprogramowanie
instrukcja obsługi
Maksymalnie 770 g (z akumulatorem i kartą pamięci)

Dodatkowe akcesoria

Standardowo oferowane przez producenta

Zdjęcia seryjne
Lampa błyskowa
Złącze hot-shoe
Wyjscie statywowe
Samowyzwalacz
Karta pamięci
LCD
Wizjer
Komunikacja i złącza
Zasilanie
Akcesoria

b) Obiektyw:

Parametr

Wymagania

Typ obiektywu

Uniwersalny zoom

Ogniskowa

18 - 55 mm

Światłosiła

f/3.5 - 5.6

Liczba listków na przysłonie

7

Tryb Makro

Nie

Stabilizacja

Tak

Waga

Maksymalnie 270 g

Typ mocowania

W pełni kompatybilny z aparatem
fotograficznym-lustrzanką cyfrową, której
parametry opisano pod lit. a)

c) Karta pamięci:
Parametr

Wymagania

Typ karty

SDHC

Pojemność

Minimum 32GB

Prędkość zapisu

Minimum 45 MB/s

Prędkość odczytu

Minimum 45 MB/s

„Ochrona rzadkich ptaków strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie”
LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060
d) Torba - pokrowiec fotograficzny:

Parametr

Wymagania

Kolor

Czarny lub czarno-zielony

Pokrowiec przeciwdeszczowy lub materiał wodoodporny

Tak

Pojemność

Właściwości dodatkowe

Torba-pokrowiec winna swobodnie pomieścić
sprzęt fotograficzny opisany pod lit. a) do c)
włącznie
Torba-pokrowiec winna być wykonana w
technologii zapewniającej podstawową ochronę
sprzętu fotograficznego przed uszkodzeniami
mechanicznymi (np. ścianki z wypełnieniem
gąbką amortyzującą lub równoważne)

2. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy przedmiot zamówienia wraz z kartami gwarancyjnymi i
niezbędnymi instrukcjami na adres biura projektu w Lublinie, PL 20-861, ul. Leszetyckiego 11/5.
II. Termin płatności
Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia dokonana będzie po dostarczeniu Zamawiającemu
przedmiotu zamówienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
III. Termin realizacji dostawy przedmiotu zamówienia
Wymagany termin dostawy przedmiotu zamówienia: 7 dni roboczych licząc od dnia, w którym
Zamawiający poinformował Oferenta o dokonaniu wyboru jego oferty.
IV. Sposób przygotowania oferty
1. Wykonawca przedłoży ofertę wraz z charakterystyką przedmiotu zamówienia (szczegółowy opis
zawierający zwłaszcza parametry oferowanego sprzętu, model i nazwę producenta) podając cenę
netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto przedmiotu zamówienia.
2. Cena ofertowa brutto ma obejmować pełny zakres dostawy i zawierać wszystkie elementy niezbędne
do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w szczególności koszt dostawy do miejsca
wskazanego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
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
Dokumenty niezbędne:
Karta charakterystyki przedmiotu zamówienia w formie tabelarycznej zawierająca w swej treści
parametry techniczne oferowanego sprzętu, co najmniej w zakresie pozycji wyszczególnionych w tabelach w
punkcie I pod lit. a) do d) włącznie niniejszego opisu zamówienia oraz nazwę producenta i nazwę modelu
oferowanego sprzętu.
Dokumenty pożądane:
Kopia oryginalnej karty produktu z parametrami technicznymi oferowanego sprzętu lub inny
równoważny dokument wystawiony bezpośrednio przez producenta.
VII. Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę według załączonego wzoru należy przesłać drogą elektroniczną w postaci nieedytowalnej
(wskazany format: pdf) na adres: joanna.szkuat@natura-international.org.pl.
2. Ofertę należy złożyć do dnia 03 lutego 2015 r. do godziny 15:00.
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3. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego zamówienia: należy
kontaktować się z Joanną Szkuat: kom. +48 730-742-007
VIII.Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
1. Po upływie terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie dokona ich sprawdzenia, po czym
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. O wyborze najkorzystniejszej oferty Oferenci zostaną
powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 3 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej
oferty.
2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed jak i po otwarciu ofert.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia dodatkowej umowy z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą
ofertę. Dla potwierdzenia dostawy przedmiotu zamówienia i realizacji płatności wystarczającymi
dokumentami będą protokół odbioru przedmiotu zamówienia lub inny równoważny dokument i
prawidłowo wystawiona faktura VAT.
Zatwierdzam:
Joanna Szkuat
Asystent merytoryczny
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Załącznik 1
Składający ofertę
...............................................
(miejscowość, data)
Imię i nazwisko/nazwa............................................................................
Adres zamieszkania/siedziba.................................................................
Numer NIP..............................................................................................
Tel./fax....................................................................................................
Adres e-mail...........................................................................................
OFERTA
Natura International Polska
ul. Tartaczna 3/4
82-300 Elbląg
Przystępując do złożenia oferty na:
DOSTAWĘ SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO (APARAT FOTOGRAFICZNY- LUSTRZANKA CYFROWA
(BODY), OBIEKTYW, KARTA PAMIĘCI, TORBA-POKROWIEC)
który jest związany z realizacją zadania: : F.4 będącego częścią projektu: „Ochrona rzadkich ptaków
strefowych w wybranych obszarach Natura 2000 na Lubelszczyźnie” LIFEZONE LIFE13 NAT/PL/000060,
współfinansowanego z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 591/2014/Wn-03-OP-WK-LF/D).
Cena netto: ................................................. zł
Cena brutto: ................................................ zł,
Słownie ...........................................................................................................................................
Oświadczam, że:
1. Spełniam warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. Karta charakterystyki przedmiotu zamówienia zgodna z wymaganiami punktu VI opisu przedmiotu
zamówienia
2. .....................................................................
3. .....................................................................
4. .....................................................................
............................................
(Podpis składającego ofertę)

