
 

 

 
Białystok, dnia 21 listopada 2012 r. 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

na dostaw ę kamery cyfrowej 

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 Zamawiającego 

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

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

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw ę kamery cyfrowej  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 ni ż określone poni żej: 

przetwornik obrazu: HD z filtrami barw podstawowych RGB; procesor obrazu; liczba pikseli brutto 

(tys.) – 16700; efektywna liczba pikseli w trybie aparatu (tys.) – 16100; nastawianie ostrości: 

automatyka w pełnym zakresie; nastawianie ostrości: ręczny; światłomierz punktowy; minimalne 

oświetlenie (lux) - 9 luksów (czas otwarcia migawki 1/50, F3,5); optyczny stabilizator obrazu aktywnym 

trybem; rozpoznawanie twarzy (śledzenie twarzy); redukcja szumów; czas otwarcia migawki - 1/4 - 

1/8000 (film, ręczna regulacja), 30 - 1/4000 (zdjęcia, ręczna regulacja); balans bieli - automatyczny, 

plener, pomieszczenia. 



 

 

Zapis fotografii :  

zapis fotografii na karcie Memory Stiuk; kompresja obrazu fotograficznego - JPEG, RAW; rozmiar 

obrazu: Maks. - Tryb 16:9: 4912 x 2760 (14M) / Tryb 3:2: 4912 x 3264 (16M); zapis serii fotografii (tryb 

zdjęć seryjnych); automatyczny bracketing ekspozycji (AEB) w trybie zdjęć seryjnych; wyświetlanie 

indeksu; nagrywanie w trybie panoramicznym 16:9 (pełnym); przycisk rozpoczynania / zatrzymywania 

nagrania na ramce ekranu LCD; odtwarzanie progresywnych nagrań Full HD; wskaźnik stanu 

akumulatora; czas ciągłego nagrywania przy użyciu wizjera i zasilaniu z dostarczonego akumulatora 

(w minutach) – 190; maks. czas ciągłego nagrywania przy użyciu wizjera i oferowanego oddzielnie 

akumulatora (w minutach) – 385; tryb nagrywania kolejnoliniowego. 

Dźwięk:  

system dźwięku - Dolby Digital 5.1 kanałów / 2 kanały; wbudowany mikrofon; wbudowany głośnik; 

nagrywanie dźwięku przestrzennego. 

Obiektyw / Zoom :  

wymienny obiektyw; F - 3,5 – 6,3; f (ogniskowa) (mm) - 18 – 200; średnica filtra (mm) – 67; krotność 

zoomu (optycznego) – 11. 

Wizjer / Monitor LCD:  

typ matrycy LCD - wielkość - 7,5 cm / 3,0"; ekran LCD: piksele (punkty) – 921600; panel dotykowy; 

wizjer - 1,1 cm / 0,43"; wizjer: piksele (tysiące punktów) - odpowiednik 1152 tys. 

Nagrywanie / odtwarzanie:  

nośniki - Nośniki Memory Stick PRO Duo/ PRO-HG Duo/ PRO-HG HX Duo™ Karty pamięci SD, 

SDHC; jakość filmu - HD; PS: około 28 Mb/s; FX: około 24 Mb/s; FH: około 17 Mb/s; HQ: około 9 

Mb/s; LP: około 5 Mb/s SD; STD HQ: 9 Mb/s; indeks wizualny edycja oryginału - kasowanie, dzielenie; 

bezpośrednie kopiowanie; zgodność z DVDirect. 

Gniazda:   

wyjście wideo (STD i HD); wyjście S-Video (STD); wejście USB (USB2.0 Hi-Speed); wyjście USB 

(USB2.0 Hi-Speed); komponentowe wyjście wideo; wyjście HDMI; wejście zewnętrznego mikrofonu 

(stereo mini 3,5 mm); wyjście słuchawkowe (stereo mini 3,5 mm).  

Dodatkowe wyposa żenie:    

zasilacz sieciowy; 2x akumulatory; przewód USB; sterownik USB; programowanie edycyjne; 
bezprzewodowy pilot; przykrywka korpusu; osłona przeciwwiatrowa; osłona obiektywu; przykrywka 
obiektywu; torba/pokrowiec. 
 

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/5ap/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 kamery cyfrowej 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 

 

 


