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ZAPYTANIE OFERTOWE

INSPEKCJA OCHRONY SRODOWISKA
WOJEW6DZKI INSPEKTORAT OCHRONY SRODOWISKA w BYDGOSZCZY

zaprasza do sktadania ofert na dostawe^ o wartosci ponizej 30 tysie.cy euro zgodnie z zapisami art. 4, pkt
8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z p6zn. zm.).

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa miernika poziomu dzwie>u SVAN 971 produkcji firmy SVANTEK o parametrach:
- ktasy 1 wedtug PN-EN 61672:2002
- funkcja analizy poziomu dzwie.ku w pasmach 1/1 oktawy
- funkcja zapisu historii czasowej pomiarbw z krokiem minimum 100 ms
- funkcja zapisu zdarzefi akustycznych w pami^ci wewn^trznej miernika
- mozliwosc nagrywania notatek gtosowych w pami^ci wewne^rznej miernika
- nieulotna pami§c wewn^trzna do zapisu wynikdw pomiar6w - karta MicroSD
- zasilanie bateryjne i sieciowe 230 V
- mikrofon prepolaryzowany 1/2"
- ostona przeciwwietrzna na mikrofon 1/2"
- kabel USB do podlapzenia do komputera
- karta pami^ci minimum 4 GB
- instrukcja obstugi na dysku CD
- program do wizualizacji i wst^pnej obr6bki danych pomiarowych
- program do opracowywania wynik6w pomiar6w halasu w srodowisku
- kabel mikrofonowy, dt. 5 m
- oslona wszechpogodowa na mikrofon z desykatorem
- statyw do pomiarc-w, skladany, wys. do 4m
- walizka na miernik i wyposa±enie.

Wymogi Zamawiaj^cego:
Wykonawca zobowia^zuje si^ wykona6 dodatkowo na wtasny koszt nast^puja_ce czynnosci:

1} szkolenie w siedzibie Kupuja^cego w Bydgoszczy - dla 6 os6b w zakresie obslugi miernika
poziomu dzwi^ku,

2) wzorcowanie miernika poziomu dzwi^ku zgodnie z wymaganiami PCA,
3) zatwierdzenie typu w Polsce.

Wykonawca zobowia^zuje si? r6wnie± zapewnic serwis gwarancyjny miernika poziomu dzwi^ku na
terenie Polski. Gwarancja min. 24 miesiajse.

II. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Dostawa w ci^gu miesia^ca od dnia podpisania umowy do siedziby Kupujajcego w Bydgoszczy
przy ul. Piotra Skargi 2.

III. WARUNKI PLATNOSCI
Podstawa zaplaty: faktura.
Ptatnos6: w terminie 60 dni od dnia otrzymania faktury.

Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
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tel.52 582 64 66
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:

> zawierac adres lub siedzib? Wykonawcy, numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu;
> okreslat cen$ za calosc dostawy okreslonej w opisie przedmiotu zamdwienia.

V.WARUNKIUDZIALU
> uprawnienie do wyst^powania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi;
> dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia;
> dysponowanie niezb^dna^ wiedzaj doswiadczeniem, potencjatem ekonomicznym

i technicznym gwarantuja^cym nalezyte wykonanie zam6wienia.

VI. OSOBY UPOWAZNIONE DO KONTAKT6W
> Pan Adam Pisarski - tel. 52-5826466 do 68;

e-mail: adam.pisarski(o!wios.bvdqos2cz.pl

VII. SKLADANIE OFERT
1. Oferta powinna bye ztozona w terminie do dnia 14 wrzesnia 2015 roku w jednej z form:

• pisemnej na adres Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, 85-018
Bydgoszcz, ul. Piotra Skargi 2 (sekretariat - pok6j nr 22);

• faxem na nr 52 5826469;
• elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@wios.bvdqoszcz.pi

2. Oferty ztozone po terminie nie beda_ rozpatrywane.
3. Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac swoja, oferte.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajcicy moze ±avdac od Wykonawc6w wyjasnien

dotycza^cych tresci zbzonych ofert.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Zamawiajapy wybierze Wykonawcy, ktbry zaproponuje najkorzystniejsza^ oferte. i zawrze z nim umowe.
W zal^czeniu Og6lne warunki umowy.
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