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ZAPYTANIE OFERTOWE 01/01/18/SJ z dn. 30.01.2018 r. 

SPRZEDAŻ I OBSŁUGA 2 OBROŻY TELEMETRYCZNYCH TYPU GPS/GSM DO 

ŚLEDZENIA RYSI 

 

 

Zamawiający: Fundacja WWF Polska, ul. M. Gandhiego 3, 02-645 Warszawa zaprasza 

potencjalnych wykonawców do złożenia oferty na sprzedaż i obsługę 2 obroży 

telemetrycznych typu GPS/GSM do śledzenia rysi. 

 

1.) Wymogi techniczne dotyczące obroży telemetrycznej: 

 ciężar: do 250 g; 

 zintegrowany nadajnik VHF;   

 ilość lokalizacji na dobę, nie mniej niż 12 razy; 

 ilość lokalizacji z wbudowanej baterii, nie mniej niż 5000 razy; 

 czas pracy baterii: nie krócej niż rok przy zachowaniu maksymalnego limitu lokalizacji; 

 możliwość pracy zakresie temperatur od -25 do +40 st.; 

 czujnik śmiertelności zwierzęcia.  

 

2.) wymogi serwisowe: 

 abonament GSM umożliwiający pracę obroży telemetrycznej przez okres 1 roku od momentu 

sprzedaży; 

 gwarancja na sprzęt przez okres 1 roku od momentu sprzedaży; 

 naprawa usterek w funkcjonowaniu sprzętu do momentu założenia na zwierzę;   

 doradztwo i konsultacje przez okres 1 roku od momentu sprzedaży.   
 

3. Termin realizacji zamówienia łącznie z usługą serwisową: 

a) od dnia zawarcia umowy przez 1 rok  

b) termin dostarczenia 2 obroży: do 23 marca 2018 r. 

4. Kryteria wyboru ofert:  cena – 100%. 

5. Sposób przygotowania oferty.  

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub 

komputerze, nieścieralnym atramentem. 

2) Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.  

 

 



 
            

 

 

3) Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność  przez Wykonawcę. 

4) Oferta powinna zawierać: 

a) Ofertę  sporządzona według formularza oferty; 

b) Specyfikację techniczną obroży telemetrycznej. 

 

6.   Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację zamówienia jest:  

Stefan Jakimiuk 

Kontakt: e-mail: sjakimiuk@wwf.pl tel. kom.: 606-856-777,  

7.  Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia:  

 06.02.2018 r., do godziny 16:00, w jeden z 3. niżej podanych sposobów :  

1) w formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Fundacja WWF Polska,  

ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa w sekretariacie Zamawiającego;  

2) poprzez przesłanie faksu na nr fax: + 48 22-646-36-72;  

3) przez przesłanie scanu na adres e-mail: sjakimiuk@wwf.pl ;  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zamówienia bez podania 

przyczyny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W załączeniu: 

1. Formularz oferty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:sjakimiuk@wwf.pl
mailto:sjakimiuk@wwf.pl


 
            

 

 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  

…............................., dnia …............................ 

 

FORMULARZ OFERTY 

Zamawiający: 

Fundacja WWF Polska 

Ul. Mahatmy Gandhiego 3 

02-645 Warszawa 

DANE WYKONAWCY: 

NAZWA  

ADRES   

NUMER TELEFONU   

NUMER FAXU   

ADRES E- MAIL   

   

1. Nawiązując do zapytania ofertowego: na sprzedaż  i obsługę 2 obroży telemetrycznych typu 

GPS/GSM do śledzenia rysi  

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę netto: …………………….. (słownie: 

………………………………………………..............), kwotę brutto (słownie: 

…………………………… ……….........................................................).  

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zakresem zadań i nie wnosimy do nich zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od daty złożenia oferty. 

5. Załącznikiem do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty jest: 

1. …........................................................................................... 

 

 

......................, dnia ….................                                                     ……………………………………………..                

podpis osoby uprawnionej (pieczęć wykonawcy) 

                                                                                                                                                             w  imieniu Wykonawcy 


