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Wągrowiec, 27.02.2020 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

na zakup i dostawę wyposażenia umożliwiającego prowadzenie działań informacyjno-

edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej 

 

 

w ramach projektu „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej”                           

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 

4: Środowisko, Działania 4.5: Ochrona przyrody, 4.5.4: Edukacja ekologiczna, w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  

 

 

 

I ZAMAWIAJĄCY 

 

Gmina Wągrowiec 

ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec 

NIP 766-19-68-498 

tel. 67 26-80-800 

wagrow@wokiss.pl 

 

 

II TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000 euro postępowanie prowadzone jest zgodnie 

z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzeniem Wójta 

Gminy Wągrowiec nr 22/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia 

zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Wągrowiec nr 

8/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Wągrowiec.  

 

 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do nowo - wybudowanego obiektu 

umożliwiającego prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej, 

zgodnie z poniższą specyfikacją. 

 

L.p. Nazwa Ilość Opis/parametry 

1 Lornetka obserwacyjna 10 szt Lornetki porropryzmatyczne o tradycyjnej 

konstrukcji z pryzmatami w układzie porro. 

Powiększenie 10 x. Średnica obiektywu: 50 mm.  

 

2 Luneta ze statywem z 

głowicą 

1 kpl Powiększenie w zakresie ok. 20-85 x. Średnica 

obiektywu min. 70 mm. Statyw 3-4 sekcyjny z 

głowicą typu 2W.  
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3 Noktowizor 1 szt Monokular cyfrowy – 5x60 lub 6x60. Zasięg 

obserwacji co najmniej 150 m. 

 

4 Latarka czołowa 20 szt Zasilanie bateriami AAA. Dioda LED. Jasność co 

najmniej 70 lumenów.  

 

5 Tablica edukacyjna 20 szt Tablice na drewnie lub tworzywie o wymiarach 

minimum 20 x 40 cm. Przeznaczenie – do wnętrz 

budynków.  

 

6 Film edukacyjny 5 szt Tematyka filmów związana z edukacja ekologiczną 

na nośnikach DVD. 

 

7 Binokular/mikroskop USB 1 kpl Powiększenie co najmniej 5x. Rozdzielczość obrazu 

co najmniej 3 Mpx. Wbudowane oświetlenie LED. 

Funkcja podglądu obrazu na ekranie telewizora lub 

komputera przez złącze USB lub HDMI. 

 

8 Fotopułapka 1 szt Zdjęcia w rozdzielczości co najmniej 12 Mpx. Filmy 

w rozdzielczości co najmniej 640-480. Kąt widzenia 

co najmniej 50 stopni. Co najmniej 3 czujniki ruchu 

o zasięgu min. 15 m. Wbudowany moduł MMS. 

 

9 Budka lęgowa z kamerą 1 kpl Budka lęgowa typu A lub B. Kamera połączona 

radiowo z odbiornikiem w odległości co najmniej 

30m. Rozdzielczość co najmniej 600 x 400. Kąt 

widzenia co najmniej 50 stopni.  

 

10 Kamera na maszcie z 

serwerem 

1 kpl Kamera obrotowa, co najmniej 3 Mpx 

rozdzielczości. 

 

11 Kamera termowizyjna 1 szt Umożliwiająca szybką i łatwą pracę z profesjonalną 

technologią termowizyjną. Wyświetlacz: 

ciekłokrystaliczny LCD, przekątna 9 cm; tryb 

zastosowania: standardowy oraz dodatkowe funkcje: 

ogień; osoby; skan termiczny; towary niebezpieczne. 

Rozdzielczość 380x280 pikseli; czułość termiczna 

0,03 st. C; czas pracy z akumulatorkiem 4 godz. 

Dodatkowe wyposażenie: walizka transportowa; 

ładowarka; zasilacz do ładowarki; Dopuszcza się 

tolerancję parametrów +/- 20 %. 

 

12 Laptop 1 szt Procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86, 

możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, o 

średniej wydajności ocenianej na co najmniej 7630 

pkt. w teście PassMark High End CPU`s według 

wyników opublikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, 

minimum 8GB RAM DDR4 (2400 Mhz), rodzaj 

dysku twardego: SSD (flash) minimum 120GB, 

przekątna ekranu LCD 15.6 cali, 1 x wyjście HDMI, 

http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
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zainstalowany system operacyjny, zintegrowana 

karta dźwiękowa, LAN 10/100/1000 Mbit/s. 

 

13 Rzutnik 1 szt Minimum rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli, 

złącza zewnętrzne 1 x audio in (Mini Jack), 1 x audio 

out (Mini Jack), 1 x Composite, 1 x D-sub 15-pin 

wyjście, 1 x HDMI, 1 x RS232, 1 x S-Video, 1 x 

USB (mini B), 2 x D-sub 15-pin wejście, głośnik: 

tak, czas pracy lampy: 4000 godz. 

 

 

 

 

IV INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane i w pełni sprawne 

technicznie.  

2. Zamawiający przedstawia minimalne parametry wyposażenia.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyposażenia o parametrach równoważnych, 

jednak nie gorszych niż wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia.  

4. Ciężar wykazania równoważności leży po stronie Wykonawcy.  

5. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, zgodnie z projektem który stanowi załącznik do 

niniejszego Zapytania.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie 7 dni od dnia wyboru 

najkorzystniejszej oferty.  

7. Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach którego projekt został wybrany do realizacji, koszty 

osobowe (tj. umowa zlecenia, umowa o dzieło) stanowią koszty niekwalifikowalne.  

 

 

V TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI  

 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia bezpośrednio do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego na terenie Gminy Wągrowiec Bracholin), po uprzednim umówieniu dokładniej daty                  

i godziny z Zamawiającym. Dostawa nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

 

VI WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

1.  Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania 

kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi                 

w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy             

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W sytuacji wystąpienia powiązania, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.  
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VII ODRZUCENIE WYKONAWCY 

 

Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania w przypadku: 

- nie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

- niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem; 

- przedstawienia w ofercie informacji nieprawdziwych. 

 

 

VIII KRYTERIA WYBORU OFERTY 

 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

 

Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 

Maksymalna ilość punktów 

jakie może otrzymać oferta 

za dane kryterium 

Cena ( C ) 100 % 100 punktów 

 

Zasady oceny kryterium "Cena" (C). 

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość 

punktów wynikającą z działania: 

 
Cena brutto najtańszej oferty

Cena brutto badanej oferty    
 x [100] = liczba punktów 

 

 

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień pierwszy jest dniem składania ofert. 

 

 

X TERMIN SKŁADANIA OFERT  

 

13.03.2020 r. godz. 10:00 

 

 

XI MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 

1. Ofertę należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

2. W ofercie należy przedstawić zarówno ceny jednostkowe oraz opis i parametry wyposażenia. 

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszystkie koszty wraz z dostawą. 

4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna dotyczyć przedmiotu zamówienia                

w zakresie zakupu i dostawy całości wyposażenia. 

5. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona na adres: Urząd Gminy w Wągrowcu, ul. 

Cysterska 22 62-100 Wągrowiec (biuro podawcze – pokój 100), lub e-mailem na adres 

fundusze@wagrowiec.wlkp.pl lub za pomocą platformy zakupowej, dostępnej na stronie 

www.bip.gminawagrowiec.pl. 

6. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.  

7. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania oferty. 

 

mailto:fundusze@wagrowiec.wlkp.pl
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XII KONTAKT W SPRAWIE ZAPYTANIA  

 

Dodatkowych informacji udziela Agata Majchrzak 

- nr telefonu: 67 26-80-800 

- adres email: fundusze@wagrowiec.wlkp.pl 

 

 

XIII ZAŁĄCZNIKI 

 

1. wzór formularza ofertowego, 

2. oświadczenie – powiązania kapitałowe i osobowe,  

3. projekt umowy, 

4. obowiązek informacyjny 

 

 

 

 

Przemysław Majchrzak 
/Wójt Gminy Wągrowiec/ 

 


