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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

 

I. Nazwa Zamawiającego: 
 
Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                     
  
ul. Prawdziwka 2,  
02-973 Warszawa 
tel. 22 754 26 10 

 
II. Przedmiot zamówienia: dostawa 

 
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego ręcznego urządzenia 
nawigacyjnego (GPS-u)  o minimalnych poniższych parametrach: 

 
1) Typ wyświetlacza: Kolorowy (65 tys. kolorów), odblaskowo-przezroczysty ekran TFT 
2) Klasa wodoszczelności: IPX7 
3) Bateria: 2 baterie AA 
4) Rozdzielczość wyświetlacza: 160 x 240 pikseli 
5) Czas działania baterii: 16 godz. 
6) Interfejs: zgodność z szybkim USB i NMEA 0183 
7) Przekątna ekranu: 2,6 cala 
8) Wbudowana pamięć: 4 GB 
9) Obsługa kart danych: Karta microSD 
10) Fabrycznie załadowana mapa Polski 
11) Możliwość dodawania map 
12) Waypointy: 5000 
13) Wykres śladu: 10 000 punktów, 200 zapisanych tras 
14) Czujnik wysokościomierza barometrycznego 
15) Funkcja kompasu 
16) Możliwość pomiaru powierzchni 
17) Możliwość obsługi funkcji geocache 
18) Antena: cztery zwoje 
19) Bardzo czuły odbiornik 
  

III. Termin wykonania zamówienia: 
 
Urządzenie nawigacyjne należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

 
IV. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

 
Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: zamowienia.florintegral@obpan.pl 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Maciej Jabłoński - nr tel. 
22 648 38 56 wew. 156. 
 

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 



 

 

Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa  
II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

POIS.02.04.00-00-0006/17: FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich,  
zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski 

 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty 
stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Dopuszcza się złożenie oferty na 
własnym formularzu ofertowym pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji 
wymaganych przez Zamawiającego. 
 

VI. Kryterium wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium 
oceny ofert: 

 

 Cena brutto - waga 100% 
 

2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 
 

a) Kryterium „cena brutto” zostanie ocenione na podstawie podanej przez 
Wykonawcę w ofercie ceny brutto całości przedmiotu zamówienia. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną 
ilość punktów przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy 
założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 
 

                        najniższa cena realizacji zamówienia  
C =       ------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

VII. Termin i miejsce składania ofert: 
 
Oferty prosimy składać w sekretariacie Ogrodu Botanicznego lub drogą mailową na adres 
zamowienia.florintegral@obpan.pl do dnia 26 marca 2018 r. do godz. 1000  
 
 
W niniejszym postępowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.  
 
Oferta złożona w postępowaniu przestaje wiązać w przypadku wyboru innej oferty lub 
zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy. 
 

 
 

 


