
 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa Jarosław Szwec ONYKS biżuteria i upominki 
NIP 5611464139 
Adres siedziby ul. Gdańska 18, 89-410 Więcbork 
Nr wniosku o powierzenie grantu  

 3/FWI-C19/2020/225/UPG/1046  
 

Informacje, które muszą zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup: 
  
 
1. URZĄDZENIE TERMOWIZYJNE  ( monookular, termowizor,nasadka)- 2 szt 
 
Zasięg obserwacji min 1350m 
Ogniskowa obiektywu min  30mm  
Sensor (matryca): min. 384x288 , max 12mikrometra 
Odświeżanie obrazu: min 50 Hz 
wyświetlacz : min 640x480 pikseli 
Powiększenie optyczne : min 2x 
Zoom cyfrowy: min x2 
Korekta dioptryjna : +/- 5dioptrii 
 
2. MONOOKULAR TERMOWIZYJNY: - 1szt. 
 
Zasięg obserwacji min 1800m 
Ogniskowa obiektywu min  35mm 
Sensor (matryca): min. 640x512 , max 12mikrometra 
50Hz odświeżanie obrazu  
Powiększenie optyczne : min 2,5x 
Powiększenie cyfrowe min x 2 
 Robienie zdjęć, nagrywanie filmów 
 
3. Celownik noktowizyjny z dalmierzem- 2szt: 
 
Minimalny zasięg obserwacji w zupełnej ciemności: min150m 
Odporność na wstrząsy: min 4000J 
Powiększenie optyczne: min 4×  
Zoom cyfrowy: 2×  



Klasa wodoszczelności: IPX7  
Temperatura pracy: od –10,°C do +40°C  
Rozdzielczość ekranu LCD: min 800×600  
 
4. CELOWNIK TERMOWIZYJNY- 1szt. 
 
Zasięg obserwacji min 1300m 
Ogniskowa obiektywu  min  35mm 
Sensor (matryca): min 384x288px , max 12mikrometra 
50Hz odświeżanie obrazu  
Powiększenie optyczne : min 2,86x 
Robienie zdjęć, nagrywanie filmów 
wyświetlacz min: 1024×768  
. 
 

2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, 
przy czym stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe 
 

 
 

 Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców , którzy spełnią kryteria 
oceny oferty.  

 
 

 
3. Kryteria oceny oferty 

 
 
Podstawowym kryterium oceny będzie: 
Cena 

               Gwarancja – okres gwarancji 
               serwis- szybkość naprawy(wymiany) od momentu zgłoszenia 
               Czas dostawy 
 
 
 
 

 
4. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych 

kryteriów oceny oferty 
 
Cena- 60% 
Serwis: 15% 

               Gwarancja : 10% 
               Termin realizacji : 15% 
 
 
 
 

5. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 
 



 
Kryterium ceny : zamawiający dokona oceny na podstawie wyniku osiągniętej liczby 
punktów  
- kryterium ceny brutto wyliczonych na wzór : C = ( cena brutto najniższej oferty / cena 
brutto rozpatrywanej oferty ) x 60 = ilość punktów 
- serwis: 24h- 15pkt, 48h- 5pkt, powyżej 48h- 0pkt 
- gwarancja : di 24  miesięcy – 5 pkt , 24-60 miesięcy – 10 pkt  
- termin realizacji : do 14dni – 15pkt , powyżej 14 dni – 0 pkt  

 
 
 

6. Termin składania ofert 
 
 
 
 Oferty należy składać w ciągu 7 dni od ogłoszenia zamówienia na stronie www.tarr.org.pl 
 Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
 
 
        7. Miejsce i sposób składania ofert  
 
 
 
   Na adres e-mail: onyks.bizuteria@op.pl 
 
       8. Termin realizacji umowy 
 
 
 
 
 
 
     Termin realizacji umowy do 30.06.2021r. 
 
 
 

9. Kontakt w sprawie składania ofert 
 
Jarosław Szwec ONYKS bizuteria i upominki 
e-mail: onyks.bizuteria@op.pl 
tel : 880218588 
 
 
 
 
Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo  
z zamawiającym. 

 

Informacje, które powinny zostać upublicznione w zapytaniu ofertowym, jeżeli Zamawiający je 
przewidział: 



 

10. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w   wyniku przeprowadzonego postępowania o   
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego 
postępowania bez podania uzasadnienia; Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą, m.in. w zakresie terminu 
dostawy i terminu płatności za porozumieniem stron. 

 
 
 

 
11. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

 
 
 
Bez możliwości składania ofert częściowych 
 
 

12. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający 
wymaga lub dopuszcza ich składanie 

 
 

     Bez możliwości składania ofert wariantowych 
 

 
 


