Załącznik nr 1
Sękocin Stary, 14 sierpnia 2018 roku

Zapytanie ofertowe nr 01/2018
[dotyczy udzielenia zamówienia prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego (postępowanie nie
podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy)), w
ramach projektu: „Wyposażenie, doposażenie oraz adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury
Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym”]
I.

ZAMAWIAJĄCY:
Instytut Badawczy Leśnictwa
Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
NIP 525-00-09-200, REGON 000115832, KRS 00000039417

II.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu fotograficznego w
ramach realizacji projektu wyposażenia edukacyjnego pt.: „Wyposażenie, doposażenie oraz
adaptacja i rozbudowa obiektów infrastruktury Izby Edukacji Leśnej Instytutu Badawczego
Leśnictwa w Sękocinie Starym” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:
1. Aparat fotograficzny Canon EOS 77D i obiektyw Canon 18 – 135 [1+1 szt.],
2. Pełnoklatkowy aparat Canon EOS – 1D X Mark II z ładowarką [1 szt.],
3. Obiektyw Canon TS – E 135 mm f/4 MACRO z akcesoriami [1 szt.],
4. Obiektyw Canon 24 – Obiektyw 70 mm f/2,8 II EF USM z akcesoriami [1 szt.],
5. Obiektyw Canon 70 – 200 mm f/2,8 II EF USM z akcesoriami [1 szt.],
6. Obiektyw Canon 400 mm f/2,8 EF IS II USM z akcesoriami [1 szt.],
7. Konwerter Canon z dwukrotną ogniskową [1 szt.],
8. Lampa błyskowa Canon Speedlite 600EX II-RT [1 szt.],
8a. Lampa błyskowa pierścieniowa Canon E-TTL Macro Ring Lite MR-14EX II [1 szt.],
9. Transmiter bezprzewodowy do lamp błyskowych ST – E3 – RT [1 szt.],
10. Torba Lowepro Whistler BP 450 AW [1 szt.],
11. Statyw aluminiowy z głowicą Manfrotto BHQ2 [1 szt.].

III.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Do 21 dni od daty podpisania umowy.

IV.

OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna zawierać wycenę całości sprzętu fotograficznego podanej w PLN netto i brutto.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V.
1.

2.
3.
4.
5.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
g.gluch@ibles.waw.pl, DW r.balazy@ibles.waw.pl, m.pszczola@ibles.waw.pl do dnia
23.08.2018 roku do godziny 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru
przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w
dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
Wybór ofert zostanie dokonany w dniu 28.08.2018 roku.
Zamawiający zastrzega sobie nie rozpatrywanie ofert złożonych po terminie.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty bez podawania przyczyny, w
przypadku gdy będzie ona odbiegać od wymogów niniejszego zapytania ofertowego, bądź
nie będzie złożona na odpowiednim formularzu lub też nie zostaną spełnione wszystkie
warunki.

VI.

OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena 100%

VII.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
poczty elektronicznej w formie oficjalnego zamówienia wystosowanego przez
Zamawiającego.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Po realizacji zamówienia wymagana jest faktura VAT i na jej podstawie Zamawiający dokona
płatności przelewem na konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Dodatkowych informacji udziela:
mgr inż. Grażyna Głuch tel. 22 71 50 304
email: g.gluch@ibles.waw.pl,
mgr inż. Radomir Bałazy tel. kom. 697 – 050 – 378
IX.

ZAŁĄCZNIKI:
Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 2
Wzór Formularza ofertowego - Załącznik nr 3
Wzór Umowy – Załącznik nr 4

