Formularz ofertowy – załącznik nr 1

Dane Sprzedawcy/Oferenta
…………………………………
Miejscowość, data
Dane Wnioskodawcy/ Zamawiającego
Okręg Polskiego Związku
Okręgooonnnndssa
Wędkarskiego w
Bydgoszczy
Ul. Toruńska 57a
85-023 Bydgoszcz

OFERTA
Zakup sprzętu
bezpieczeństwa

Lp.

Określenie
towaru / usługi

(1)

(2)

1.

Sprzęt
techniczny
wspomagaj
ący pracę
strażnika
oraz środki
bezpieczeńs
twa

technicznego

wspomagającego

Podstawowe
charakterystyczne parametry
techniczne (min. 3)
lub charakterystyka usługi*
(3)

1.

Fotopułapki : 7
szt.,
maksymalne
wymiary urządzenia
160 mm/120 mm/50
mm,
akumulator
litowo-jonowy 2000
mAh + ładowarka,
możliwość
nagrań
wideo do 1440x1080
i zdjęć do 12 Mpix
4000x3000,
temp.
robocze – 30 0C/+70
0
C, wodoodporność
IP54, czujnik ruchu
2-DUAL PIR, kąt
widzenia
czujnika

Jedno
-stka
miary
/
np.
szt.
(4)

oraz

środków

pracę

strażnika

Cena
jednostk
owa
netto**
(w zł)

Razem
kwota
netto**
(w zł)

Stawka
VAT***
/kwota
VAT-u

Kwota
brutto**
(w zł)

(5)

(6)

(7)

(8)

ruchu 1000, czas od
wykrycia ruchu do
zrobienia
zdjęcia
około 0,7 s przy
karcie 2GB, wyjście
USB, wyjście TV,
slot kart SD, karta
pamięci SD min. 10
GB - 7 sztuk,
wbudowany moduł
GSM z obsługą
mmsów, oraz GPRS
z
możliwością
wysyłania na e-mail
i
mmsów
ze
zdjęciem
wykonanym
po
wykryciu
ruchu,
liczba efektywnych
pikseli 8 MPix,
obiektyw F=3.1, kąt
widzenia
=
600
AUTO IR CUT,
lampa doświetlająca
wbudowana 42 diod
podczerwieni-940
nm
2.

Lornetki : 4
szt.,
ogumowany
korpus z aluminium,
soczewki
antyrefleksyjne,
układ
porroprazmatyczny,
powiększenie
1022x(Zoom), średnica
obiektywu 50 mm,
konstrukcja optyczna
12
elementów/8
grup, liniowe pole
widzenia (1000 m): 66
m, regulacja dioptrii:
na prawym okularze.

3.

Latarki : 15
szt.,
taktyczne,
akumulatorowe,
dioda CREE XM-L2
o
mocy
1100
lumenów,
zasięg
skuteczny
280m,

funkcja
sygnalizacyjna
STROBO,
akumulator litowojonowy 4000 mAh
kompatybilny
z
latarką, ładowarka
sieciowa z gniazdem
USB 5V, kabel do
ładowania(micro
USB o długości 100
cm, wodoodporność
IPX
8,
długość
całkowita 143 mm,
średnica
głowicy
38,5 mm
4.

Rzutki : 6 szt.,
długość linki 30 mb,
grubość linki 8 mm,
linka pływająca w
pokrowcu.

5.

Koła ratunkowe
: 6 szt. średnica
zewnętrzna 62 cm,
średnica wewnętrzna
41cm, waga 2,5 kg,
materiał polietylen,
pianka
wewnątrz
poliuretanowa, kolor
pomarańczowy, atest
SOLAS
i
PRS,
posiada linkę wokół
koła
i
taśmę
odblaskową.

6.

Kapoki(kamizel
ki asekuracyjne) : 15
szt.,
rozmiar(XLXXL), wyporność 50
N, kolor „kamuflaż”,
atest

7.

Noktowizory : 2
szt.,
lornetkowy,
powiększenie
6x,
średnica obiektywu 42
mm, rozdzielczość: 40
linii/mm,
pole
widzenia: 5°, regulacja
dioptryjna:
+/-4,
długość fali IR: 940

nm, zasięg/oświetlenie
szczątkowe:
240m,
zasilanie:
6xAA,
rozdzielczość obrazu:
640x480, temperatura
pracy: - 20 - + 35°C
długość
pracy
na
baterii: 4 (z IR) / 10
godzin,
wymiary:
170x116x76,
waga:
650g

Planowany termin realizacji : IV/V 2018 rok
Warunki płatności (przelew, termin 21 dni) : przelew bankowy po realizacji całości/kompletu
zamówienia, podpisanym protokole zdawczo-odbiorczym oraz prawidłowo wystawionej
fakturze. Nie przewiduje się wpłaty zaliczki.
Wnioskodawca/Zamawiający nie przewiduje częściowej realizacji zamówienia przez
Sprzedawcę/Oferenta
Dostawa: na koszt sprzedawcy we wskazane miejsce
Warunki gwarancji min. 24 miesiące

Podpis i pieczątka
składającego ofertę

* Uwaga: W przypadku towaru/usługi ujętego jako wyposażenie/komplet/usługa należy wymienić wszystkie
elementy składowe, charakterystyczne parametry/zakres usługi oraz wskazać wartość ceny jednostkowej.
** Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
*** Stawka VAT (np. 8%, 23% …)

