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Bodzentyn, 5.08.2013 r.

ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

(nazwa i adres potencjalnego oferenta)

ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM *
(*- niepotrzebne skreślić)

Świętokrzyski Park Narodowy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa

oferty cenowej z

uwzględnieniem poniższych wymagań:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup aparatu fotograficznego wraz z oprzyrządowaniem (dostarczenie zamówienia do

siedziby zamawiającego)

•

Towar fabrycznie nowy w oryginalnym opakowaniu

•

Części składowe zamawianego kompletu (korpus oraz dwa obiektywy) powinny być
wykonane przez tego samego producenta.

Korpus
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Co najmniej 8 kl./s w trybie ciągłym
Zakres ISO od 100 do 6400 bądź szerszy
100% pokrycia w wizjerze
19 punktowy system AF
Filmy w rozdzielczości Full HD (1080p., 30 kl./s)
Ekran LCD o przekątnej co najmniej 3”
Obudowa metalowa
Matryca światłoczuła o rozdzielczości co najmniej 18 megapiksela
Podgląd w czasie rzeczywistym na ekranie wyświetlacza
Bateria litowo-jonowa, dedykowana
Ładowarka
Kabel USB
Kabel Video
Pasek
Oprogramowanie
Polska gwarancja minimum 12 miesięcy
Karta pamięci co najmniej 95 Mb/s 32 MB

Obiektyw
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Autofokus
Stabilizacja obrazu
Zakres ogniskowej równy bądź szerszy niż 20 – 50 mm
Maksymalny otwór przysłony 2.8
Minimalny otwór przysłony: 22
Minimalna odległość ostrzenia: 0.35m
Minimalna średnica filtra: 77mm
Dekiel na obiektyw
Osłona przeciwsłoneczna i futerał
Filtr UV
Polska gwarancja minimum 12 miesięcy

Obiektyw
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Autofokus
Stabilizacja obrazu
Zakres ogniskowej równy bądź szerszy niż 120 – 300 mm
Minimalny otwór przysłony 4,5
Minimalna odległość ostrzenia 1.8 m
Minimalna średnica filtra 77 mm
Osłona przeciwsłoneczna i futerał
Filtr UV
Polska gwarancja minimum 12 miesięcy

Statyw
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Wysokość po rozłożeniu minimum 160 cm
Minimalna wysokość mniej niż 20 cm
Możliwość odwrócenia kolumny środkowej
Wysokość całkowicie złożonego statywu nie więcej niż 50 cm
Waga do 1,3 kg
Obciążenie robocze od 2 kg i więcej
Trzy nóżki z regulacją konta nachylenia
Trzy stopnie regulacji wysunięcia nóżek
Głowica całkowicie metalowa, dwuuchwytowa 3D, z płytką szybkiego montażu i
poziomicą oczkową

Torba
−
Wymiar umożliwiający swobodne umieszczenie zaproponowanych przez oferenta
obiektywów i korpusu aparatu.
−
Pasek na ramię

−
−
−
−
−

Minimum dwie kieszenie zewnętrzne
Regulowane przegrody wewnętrzne
Uchwyt ręczny
Materiał zewnętrzny wodoodporny
Pokrowiec przeciwdeszczowy

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
należy rozumieć jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów
jakościowych. Oznacza to, iż wykonawca może zaoferować asortyment równoważny o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych lub użytkowych.

2. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców: brak.
3. Termin realizacji zamówienia: do 16.09.2013 r.
4. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części
zamówienia.
6. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
mgr Marcin Sikorski, st. specjalista ds. edukacji, tel. 41 311 51 06 wew. 60,
(imię, nazwisko, stanowisko, Tel/fax)
7. Ofertę cenową według załączonego wzoru należy przekazać do dnia 20.08.2013r, .godzina
900.
8. Ofertę można:
- przesłać pocztą, w tym kurierem na adres: Świętokrzyski Park Narodowy, 26-010
Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
- przesłać e-mail na adres: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl
- przesłać faxem na nr 41 311 51 06.
- dostarczyć osobiście do siedziby ŚPN na adres : Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4.
Zamawiający zaznacza, że do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia netto (bez VAT) nie
przekracza

14.000

euro.

Niniejsze

zapytanie

ofertowe

nie

stanowi

zobowiązania

Świętokrzyskiego Parku Narodowego do zawarcia umowy.

Dyrektor ŚPN

Załącznik: Wzór oferty cenowej.

