
 

 

 
Białystok, dnia 21 listopada 2012 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na dostaw ę aparatu fotograficznego 

w ramach Zadania 4.  Projektu pt. "Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa żywności – LAPESTY” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 

działanie 2.1 
Numer projektu: PO IG.02.01.00-20-105/09 

rodzaj zamówienia: dostawa / usługa / robota budowlana 

 

1. Nazwa, adres Zamawiaj ącego 

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań 
NIP 777-00-02-702     REGON  000080217 
www.ior.poznan.pl 
 

Terenowa Stacja Doświadczalna w Białymstoku 
ul. Chełmońskiego 22, 15-195 Białystok 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw ę aparatu fotograficznego z niezb ędnym wyposa żeniem 

w ramach Zadania 4.  Projektu pt. "Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem 

bezpieczeństwa żywności – LAPESTY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka, działanie 2.1 (numer projektu: PO IG.02.01.00-20-105/09) o parametrach nie gorszych 

niż określone poni żej: 

BODY: Przetwornik obrazu:  ilość megapikseli:18 Mpix; rodzaj matrycy: CMOS; procesor obrazu: 

DIGIC V; przestrzeń kolorów: RGB, Adobe RGB;  wbudowany system czyszczący; filtr 

dolnoprzepustowy: wbudowany/stały; wbudowana lampa błyskowa: liczba przewodnia: 13 m (ISO 

100); kompensacja błysku: -2EV do +2EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV; zewnętrzna lampa błyskowa: 

„gorąca stopka”; synchronizacja X-sync: 1/200 sek; zasięg wbudowanej lampy: do 17 mm ogniskowej 



 

 

(odpowiednik dla 35 mm: 28 mm); sterowanie zewnętrzną lampą błyskową: przez ekran menu 

aparatu; Zapis danych:  obsługiwane karty pamięci: SDXC; format zapisu zdjęć: JPEG, RAW+JPEG, 

RAW; Balans bieli: regulacja balansu bieli purpurowy/zielony +/-9, białe światło fluorescencyjne,  

niestandardowy, lampa błyskowa, automatyczny, cień, ustawiany, światło dzienne, regulacja balansu 

bieli Niebieski/Bursztynowy +/-9, światło żarowe, zachmurzenie; Funkcje:  automatyka ostrości: 

dobiegaczka, tryb mieszany (AI Focus), tryb pojedynczy (One Shot), zakres pomiaru od -0.5 do 18EV, 

tryb ciągły (AI Servo), 9 punktów krzyżowych AF (f/2.8 na środku), wybór punktu AF, wyświetlanie 

wybranego punktu AF, ręczny; funkcje AF: światło wspomagające AF, blokada AF; pomiar światła: 

centralnie ważony uśredniony, skoncentrowany, zakres pomiaru od 1 do 20EV, punktowy, 

wielosegmentowy, 63-polowy TTL; czas naświetlania [s]: 1/4000 – 30; tryby ekspozycji: tryb 

automatyczny, automatyczna głębia ostrości, program, ręczna ekspozycja, priorytet migawki, priorytet 

przysłony; korekcja ekspozycji: -5EV do +5EV z krokiem co 1/3 lub 1/2EV; blokada ekspozycji: ręczna, 

automatyczna; czułość: auto 100 – 12800; efekty kolorów: czarno-biały; multimedia: nagrywanie 

filmów z dźwiękiem; odtwarzanie/modyfikowanie: histogram, zoom, ochrona, indeks, pojedyncze 

zdjęcia, przeskok, usuwanie, wyświetlanie wielu miniatur, ostrzeżenie o prześwietlonych obszarach; 

programy tematyczne: krajobraz, portret, zbliżenie, nocny portret, sport, bez lampy; samowyzwalacz:2 

sekundy, 10 s + zdjęcia ciągłe 2-10, 10 sekund + zdalny; jasność monitora: siedem poziomów 

regulacji; matówka: stała; osłona okularu wizjera: na pasku; punkt oczny: około 19 mm (od środka 

soczewki okularu); szybko-powrotne lustro półprzepuszczalne; obudowa: stal nierdzewna, żywica 

poliwęglanowa z włóknem szklanym; złącze USB 2.0 High Speer; złącze AV; złącze HDMI; Załączone 

wyposa żenie:  akumulator; kabel USB; ładowarka; oprogramowanie; kabel wideo; pasek na ramię; 

torba lub plecak. 

OBIEKTYW STAŁOOGNISKOWY : ogniskowa [mm]: 100; minimalna przysłona:32; maksymalna 

przysłona: 2.8; listki przysłony: 9; kąt widzenia [stopnie]: 23.4; dystans minimalny [cm]:30; średnica 

filtra: 67 mm; powiększenie: x1; 4 stopnie stabilizacji obrazu; Powiększenie z pierścieniem pośr. EF25: 

1.37-0.27; odporność na pył i wodę; trzypozycyjny ogranicznik odległości; powiększenie z 

pierścieniem pośr. EF12 II: 1.17-0.12;  

OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, SZEROKOK ĄTNY: ogniskowa [mm]: 17 – 40; minimalna 

przysłona: 22; maksymalna przysłona: 4; listki przysłony: 7; kąt widzenia [stopnie]: 104 - 57.3; dystans 

minimalny [cm]: 28; średnica filtra: 77 mm; powiększenie: x0.24;  

OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY : ogniskowa [mm]: 18 – 135; minimalna przysłona: 36; 

maksymalna przysłona: 3.5; listki przysłony: 6; kąt widzenia [stopnie]: 74.3 - 11.5; dystans minimalny 

[cm]: 45; średnica filtra: 67 mm; powiększenie: x0.21;  



 

 

ZEWNĘTRZNA LAMPA BŁYSKOWA : regulacja głowicy: 90 stopni (w górę), 90 stopni (w prawo), 180 

stopni (w lewo); wyświetlacz; pomiar błysku: E-TTL II, E-TTL, TTL; liczba przewodnia: 43; kąt błysku: 

automatyczny zoom 24-105 mm, ręczny zoom 14 mm (z nasadką rozpraszającą);  zasięg błysku: 0.7 - 

24.3 m (tryb zwykły; ISO 100; EF 50 f/1.4); wspomaganie AF do 9 punktów AF, 0.7 - 10 m (na środku), 

0.7 - 5 m (na brzegu); tryby pracy synchronizacja z krótkimi czasami naświetlania; funkcje 

indywidualne 9 (20 ustawień); zasilanie: 4 x AA; czas ładowania [s]: 3; ilość błysków:200 - 1400 

(baterie alkaliczne); załączone wyposażenie: podstawka; pokrowiec. 

STATYW: stela ż: złącza: 3/8" (śruba); długość: nie większa niż 700 mm; kąty rozstawu nóg:23 °, 47°, 

66°, 89°; obciążenie maksimum: min 7.0 kg; materiał: włókno węglowe, odlewy magnezu; wysokość 

minimum:110 mm; wysokość maksimum:1800 mm; waga (bez głowicy): do 2 kg; Głowica : obrót w 

poziomie 360°; waga do 1.0 kg; obciążenie maksimum: min 4.0 kg; płytk szybkiego mocowania; 

Pokrowiec na statyw. 

Gwarancja na przedmiot zamówienia – minimum 12 miesięcy 

Termin realizacji  przedmiotu zamówienia: 14 dni od złożenia zamówienia. 

 

3. Forma zło żenia oferty 

Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu (załącznik 1) lub zawierać co najmniej : 
- nazwę i adres oferenta 
- opis nawiązujący do danych opisanych w zapytaniu ofertowym – przedmiot, 
- wartość oferty (netto oraz brutto) 
Oferta opatrzona pieczątką firmową powinna posiadać datę sporządzenia oraz być podpisana przez 
oferenta. 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe prosimy kierować do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej 
IOR-PIB w Białymstoku – osobiście, za pośrednictwem kuriera/poczty, przesłać na fax (85 675 34 19) 
lub pocztą elektroniczną (biuro@ior.bialystok.pl; P.Kaczynski@iorpib.poznan.pl)  

z ew. dopiskiem „ZO.POIG/B/4ap/2012”. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu: 27 listopada 2012 r. 
 

5. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:  
cena (koszt całkowity wykonania zamówienia) – 100% 

 
6. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu: 28 listopada 2012 r. 

 
7. Zamawiający złoży zamówienie u Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę  

Zamówienie zostanie złożone z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszego 
zaproszenia do składania ofert oraz informacji zawartych w ofercie. 

 
8. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków 

zapytania określonych w niniejszym zaproszeniu. Osobą upoważnioną ze strony 



 

 

Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Bożena Łozowicka (tel. 85 678 54 
70) lub Piotr Kaczyński (tel. 85 678 54 70). 

Załączniki: 

- Formularz oferty (Zał. 1.) 

 

 

 

 

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
TERENOWA STACJA DOŚWIADCZALNA W BIAŁYMSTOKU 



 

 

 

Zał. 1. 

OFERTA 

 

My (Ja) niżej podpisani (nazwa firmy lub imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą  

………………………………………………………………………………………………………………… 

składamy niniejszą ofertę na : 

dostaw ę aparatu fotograficznego z niezb ędnym wyposa żeniem w ramach Zadania 4 .  
Projektu pt. "Laboratoria do badań pestycydów z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności – 
LAPESTY” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 
2.1 (numer projektu: PO IG.02.01.00-20-105/09) 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia ……………….. oferuję wykonanie zamówienia za kwotę: 

Netto: …………………………………… zł 

Plus podatek VAT …………………………………………… zł  (stawka VAT ………… %) 

Tj. cena brutto …………………………………………… zł  

(słownie ……………………………………………………….……………………………………............... 
……………………………………………………………………………………………………………….) 

 

 

 

   
data i miejscowość  pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 


