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Zapytanie ofertowe  
 

I. ZAMAWIAJACY: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej 

w Powsinie , ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa,  tel. 22 6483856 w. 239 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego aparatu cyfrowego typu 

kompakt z wymienną optyką. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Aparat cyfry typu kompakt z wymienną optyką 

Specyfikacja techniczna 

Nazwa parametru Wymagane parametry techniczne 

Korpus:  

Format zapisu zdjęć Minimum JPG i RAW  

Wyświetlacz typu LCD przekątna nie mniejsza niż 3 cale, uchylny, 
obrotowy 

Rozdzielczość matrycy nie mniej niż 16 megapikseli 

Stabilizacja obrazu Tak  

Czyszczenie matrycy Ultradźwiękowy mechanizm samooczyszczania 

Lampa błyskowa Wbudowana 

Tryby ekspozycji Tryb manualny 
Program AE 
Tryb automatyczny 
Preselekcja przysłony 
Preselekcja czasu 

Ustawienia balansu bieli Automatyczny, Światło dzienne 
Lampa, Cień, Chmury, Jarzeniowe, Ustawienie 
własne 
 

  

POLSKA AKADEMIA NAUK 
OGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI 

BIOLOGICZNEJ W POWSINIE 

 POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
BOTANICAL GARDEN – CENTER FOR BIOLOGICAL DIVERSITY 

CONSERVATION IN POWSIN 
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Obiektywy – 2 szt. 

Ogniskowa obiektywu Obiektyw nr 1: zakres 28mm - 80mm (ekwiwalent 
dla małego obrazka 35mm) lub szerszy wraz z 
filtrem UV chroniącym soczewkę przed  
zadrapaniami 
Obiektyw nr 2: zakres 100mm - 300mm 
(ekwiwalent dla małego obrazka 35mm) lub szerszy 
wraz z filtrem UV chroniącym soczewkę przed  
zadrapaniami 

Wyjście statywowe TAK 

Ustawienie ostrości Automatyczne i ręczne 

Wyposażenie dodatkowe: Karta pamięci  minimum 16 GB 
Torba mieszcząca aparat i obiektywy. 
 

 

 

3. Zakres dostawy 

 
a) Aparat cyfrowy typu kompakt z wymienną optyką – 1 komplet  

b) Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji w języku polskim w wersji papierowej 
lub elektronicznej  

c) Przedmiot zamówienia musi być wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez 
wcześniejszej eksploatacji, nie będący przedmiotem praw osób trzecich. 

d) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył serwis gwarancyjny lub wykazał 
w ofercie punkt serwisowy, który będzie realizował zobowiązania gwarancyjne 
Wykonawcy, a następnie będzie pełnił funkcje serwisu pogwarancyjnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie dokładnej nazwy i adresu tego 
punktu serwisowego. 

e) Wymagany okres gwarancji aparatu cyfrowego typu kompakt z wymienną optyką: 
minimum 12 miesięcy.  

 

 

 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.02.2012 
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
Oferta powinna zawierać następujące elementy: 

 Cenę netto, 

 Datę sporządzenia oferty, 



     

  

 Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

 Pieczęć firmową i czytelny podpis wykonawcy. 
 
 
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, faxu lub poczty elektronicznej na 
adres e-mail: przetargi@obpan.pl do dnia 20.01.2012 
 
VI.OCENA OFERT 
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 
1 – Cena 100% 
 
 

mailto:przetargi@obpan.pl

