
Załącznik nr 1 do zapytania nr NA/2013/06 

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1) GPS - Ręczne urządzenie nawigacyjne 
ilość (szt.) – 8 

Specyfikacja: 
kolorowy wyświetlacz z odblaskowo-przezroczystą powłoką, podświetlany. 
możliwość pracy w warunkach mocno utrudnionego kontaktu z satelitami lub jego braku 
możliwość nawigowania do wskazanego punktu na wbudowanej mapie bazowej Europy
możliwość nawigowania w oparciu o mapy szczegółowe
możliwość nawigowania po drogach „zakręt po zakręcie” 
możliwość pracy w każdych warunkach pogodowych 
rozdzielczość wyświetlacza: co najmniej 160x240 pikseli 
wbudowana mapa bazowa Europy
możliwość dodawania map, 
wbudowana pamięć: co najmniej 1,5 GB 
możliwość używania kart z danymi - karta microSD™ 
waypointy/ulubione/pozycje: min. 2000 
czas pracy:  co najmniej 18 godzin
wodoszczelność 
wbudowany kompas elektroniczny
alarmy dźwiękowe 
pomiar czasu, prędkości i odległości do celu podróży 
zasilanie: 2 baterie alkaliczne AA lub z gniazda zapalniczki
precyzja pomiaru: do 5m 
instrukcja w języku polskim 
przewód USB do synchronizacji z komputerem PC 
gwarancja co najmniej 24 miesiące

Część nr 2) wypłaszacze ptaków 
Ilość – 25 szt. 
Specyfikacja:                                                                                                                                                       
konstrukcja wypłaszacza wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju prostokątnym, 
grubość ścianki  profili min. 3 mm 
rama główna oraz 2 rozkładane ramiona, 
szerokość w stanie rozłożonym minimum 4,2 m
szerokość w stanie złożonym minimum 1,4 m
uniwersalne mocowanie do trójpunktowego układu zawieszenia (TUZ) ciągnika rolniczego
12 szt. ocynkowanych łańcuchów rozmieszczonych w równych odstępach przymocowanych do ramy 
głównej i rozkładanych ramion.  
łańcuchy ocynkowane o długości 60 cm 
cała konstrukcja wypłaszacza ocynkowana lub lakierowana
dostawa sprzętu na adres: Cieloszka 1A, 18-525 Turośl
gwarancja co najmniej 12 miesięcy



Część nr 3) Krótkofalówki
ilość – 4 zestawy
liczba sztuk w zestawie – 2
Specyfikacja:                                                                                                                                                       
maks. moc nadawania 500 mW 
zasięg do 10 km 
co najmniej 8 kanałów plus 30 podkanałów 
alarm wibracyjny 
podświetlany wyświetlacz LCD 
funkcja VOX (automatyczne nadawanie/odbieranie) 
wyszukiwanie kanału 
blokada klawiatury 
nasłuchiwanie (monitorowanie słabych sygnałów) 
wskaźnik stanu naładowania baterii
gwarancja co najmniej 24 miesiące

Część nr 4) Tyczki bambusowe 
ilość (szt.) – 80     
Specyfikacja:                                                                                                                                                       
Tyczki bambusowe o długości min. 100 cm, max. 120 cm
średnica tyczki min. 10 mm, max. 14 mm
dostawa na wskazane miejsce

Część nr 5) Repelenty zapachowe
liczba opakowań – 20
waga opakowania – min. 120 g 
kulki, granulki lub proszek o intensywnym i nieprzyjemnym zapachu odstraszającym lisy (np. zapach 
naftaliny,  zapach imitujący pot człowieka lub  mocz wilka, rysia) 
efekt działania preparatu. min 2 miesiące 

Część nr 6) Mapy topograficzne
ilość (szt.) – 30 
skala map – 1: 100 000
format: miękki, drukowana mapa kolorowa

LP. NUMER ARKUSZA NAZWA ARKUSZA ILOŚĆ (SZT.)
1 N-33-105/106 PIŁA 2
2 N-33-107/108 NAKŁO NAD NOTECIĄ 2
3 N-33-115/116 GORZÓW WIELKOPOLSKI 1
4 N-33-117/118 CHODZIEŻ 2
5 N-33-143/144 ŚREM 2
6 N-34-81/82 EŁK 2
7 N-34-93/94 GRAJEWO 2
8 N-34-101/102 MŁAWA 2
9 N-34-103/104 OSTROŁĘKA 2
10 N-34-105/106 ŁOMŻA 2
11 N-34-115/116 OSTRÓW MAZOWIECKA 2
12 N-34-127/128 WOŁOMIN 2
13 N-34-129/130 SOKOŁÓW PODLASKI 2



14 N-34-133/134 KONIN 2
15 N-34-141/142 SIEDLCE 1
16 M-34-1/2 KALISZ 2

RAZEM 30

Część nr 7) Luneta ornitologiczna z głowicą i statywem
ilość (szt.) – 4

Luneta
Specyfikacja:
Obiektyw o średnicy min. 82 mm
Szkło o ultraniskiej dyspersji
Wszystkie soczewki i pryzmaty pokryte wielowarstwowymi powłokami
Wodoszczelność i odporność na zaparowanie
Wbudowana wysuwana osłona przeciwsłoneczna
Muszka na osłonie
Korpus kątowy
Minimalna ostrość 5 m
Kompatybilna z głowicą
Futerał

Okular zmiennoogniskowy
Specyfikacja:
Powiększenie 20-45x/ 25-56 zoom
Obracana i przesuwana muszla oczna
Kompatybilny z lunetą

Głowica
Specyfikacja:
Obrót w poziomie 360st
Zakres pochyłów -60+90
Ruch pochyłów i panoramiczny: opór wstępny + bezstopniowy regulator
Poziomica bąbelkowa
Długość ślizgu płytki min 57 mm
Niezależna blokada panoram

Statyw
Specyfikacja:
Minimalna wysokość 6 cm
Maksymalna wysokość 150 cm 
3 sekcje
Waga maksymalna  1,20 kg
Regulowane wychylenie nóg w 4 pozycjach
Szybka (zacisk) blokada nóg
Regulacja położenia kolumny centralnej 
Kompatybilny z głowicą 
Torba na statyw       




