ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAMAWIAJĄCY:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5,
tel. 85 749 94 70, fax. 85 749 94
http://www.wfosigw.bialystok.pl e-mail: doradztwo@wfosigw.bialystok.pl
I. NAZWA ZADANIA:
Zakup kamery termowizyjnej. Zakup realizowany będzie w ramach projektu „Ogólnopolski
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zakup kamery termowizyjnej wraz z oprogramowaniem (dla 4
stanowisk komputerowych) oraz z dodatkowym futerałem dedykowanym (etui z pasem naramiennym
na urządzenie).
Szczegółowe zadania Wykonawcy:
Dostawa kamery termowizyjnej wraz z oprogramowaniem (dla 4 stanowisk komputerowych)
oraz z dodatkowym futerałem dedykowanym (etui z pasem naramiennym na urządzenie).
Kamerę termowizyjną należy dostarczyć Zamawiającemu:
Miejsce dostarczenia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5.
Dostarczona kamery termowizyjne spełniają następujące minimalne wymogi techniczne:
• rozdzielczość detektora – min. 320 x 240 pixeli,
• zakres pomiaru temperatury – od min. -20⁰C do min. +250⁰C,
• czułość termiczna < 0,06⁰C,
• pole widzenia – min. 40⁰ x 30⁰,
• wyposażenie w moduł komunikacji bezprzewodowej WiFi lub/i Bluetooth,
• wbudowany aparat fotograficzny (dla widma widzialnego),
• stopień ochrony – IP54,
• dodatkowy futerał dedykowany (etui z pasem naramiennym na urządzenie),
• gwarancja – minimum 24 miesiące.
Wymagane dodatkowe elementy zamówienia:
• oprogramowanie do obróbki danych oraz generowania raportów (dla 4 stanowisk
komputerowych – licencja wieczysta).

III. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1. Cena - 80%
2. Okres gwarancji – 20%
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert.
A. Cena (C): Ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie dokonana zgodnie
z formułą, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najniższą cenę otrzyma 80 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, obliczonych według
wzoru:
o Cmin – minimalna cena brutto spośród ocenianych ofert
o Cn - cena badanej oferty
LC = (Cmin/Cn) * 80
B. Okres gwarancji (G): Za wymagany w opisie przedmiotu zamówienia okres
gwarancji (24 miesiące) Wykonawca otrzyma 0 pkt. Za okres gwarancji dłuższy
od wymaganego, Wykonawcy zostanie przyznana dodatkowa punktacja:
o Dodatkowo 1 rok gwarancji – 10 pkt.
o Dodatkowo 2 lub więcej lat gwarancji – 20 pkt.
C. Łączna punktacja (Ł):
Ł=C+G
Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana przez Zamawiającego
za najkorzystniejszą. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone
będą wyłącznie w PLN.
IV. WARUNKI PŁATNOŚCI:
1. Wynagrodzenie ofertowe jest wynagrodzeniem ryczałtowym i winno obejmować
wszystkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego (jeśli dotyczy) związane z wykonaniem
zamówienia, w tym wszelkie wymagane prawem daniny publicznoprawne.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę
na fakturze/rachunku. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie wypłacone na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni
od daty otrzymania faktury.
3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisany
przez Strony protokół zdawczo-odbiorczy wykonania zamówienia, stwierdzający wykonanie
umowy bez wad, sporządzony w ciągu 5 dni roboczych od dnia zrealizowania przedmiotu
zamówienia.
4. W przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą,
niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami oraz osób
fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej, warunki płatności będą uwzględniać
wymagania wynikające z przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2017, poz.847 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1747).
V. WARUNKI GWARANCJI: zgodnie z zapisami umowy.
VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: – Dostawa kamery termowizyjnej będzie
realizowana w terminie nie później niż do 31.12.2018 roku.
VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym- wzór załącznik nr 1.
2. Ofertę wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyć osobiście, e-mailem:
doradztwo@wfosigw.bialystok.pl lub przesłać na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5.
do dnia: 18.12.2018 roku.

3. Osobą do kontaktu w sprawie zapytania jest: Michał Frydrych, tel. +48 85 749 94
82, kom. +48 887 447 793, e-mail: mfrydrych@wfosigw.bialystok.pl
VIII. WZÓR UMOWY/ WARUNKI ZMIAN UMOWY: Wzór umowy znajduje się w
załączniku nr 2.
IX. UWAGI KOŃCOWE:
Umowa zostanie podpisana
najkorzystniejsza.

Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Wzór umowy.
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