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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa śpiworów, latarek czołowych, 

termosów, kompasów oraz mapników w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 

LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife 

corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników 

i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego 

LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie. 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia jednorazowo.  

Całkowite zamówienie i ilości produktów przedstawiono w poniższej tabeli: 

rodzaj 

towaru 

liczba 

szt. 
opis 

śpiwór 2  typ: mumia, 

 syntetyczny, 

 uniwersalny, 

 waga do 1,5 kg, 

 maksymalny wzrost użytkownika: 195 cm, 

 zakres temperatur: minimalna od 1-11ºC, 

maksymalna do max. 10-26ºC, 

 pokrowiec w komplecie. 

latarka 

czołówka 

2  latarka czołowa, 

 zasięg dla maksymalnego trybu świecenia 

minimum 30 m, 



 

 

 

Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, pełnowartościowy, pierwszego 

gatunku, nienoszący śladów wad, a także dostarczony w oryginalnych opakowaniach. 

Przedmiot zamówienia nie może być obciążony prawami osób trzecich oraz nie może  

być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.  

Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego drogą e-mailową, faksem 

lub telefonicznie o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. 

Za uszkodzenia powstałe podczas dostarczenia, rozładunku i wniesienia odpowiada 

Wykonawca, dlatego Zamawiający zaleca, aby na czas transportu Wykonawca 

zabezpieczył ładunek w celu zmniejszenia ryzyka uszkodzeń i/lub uniknięcia jego 

trwałego zniszczenia. 

Dostarczenie, rozładunek, wniesienie, muszą się odbyć w godzinach pracy 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, tj. w godzinach od 800 do 1330 

i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W uzasadnionych przypadkach 

Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę 

godzin rozładunku. Wykonawca zapewni dostarczenie, rozładunek i wniesienie, siłami 

własnymi, na własny koszt i ryzyko do pomieszczeń wskazanych przez 

Zamawiającego.  

 moc światła: dla maksymalnego trybu świecenia 

minimum 80 lm, 

 waga do 86 g. 

termos 2  termos turystyczny na żywność, 

 stal nierdzewna lub guma piankowa, 

 pojemność minimalna 350 ml. 

kompas 6  kompas namiarowy (= płytkowy, namapowy lub 

mapowy), 

 płytka kompasu wykonana z odpornego, 

bezbarwnego tworzywa sztucznego, odpornego na 

zarysowania, 

 linijka w mm, cm lub km, 

 boczna podziałka 1: 25 000 i/lub 1:50 000, 

 smycz z karabinkiem lub sznurek, 

mapnik 40  z zapięciem np. na rzep lub taśmę, 

 wykonany z przezroczystego tworzywa 

sztucznego,  

 ze sznurkiem lub paskiem do zawieszenia na szyi, 

 wymiary minimalne: od 15x23 cm. 



 

 

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i wnieść pod adres: Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, pok. 205, II 

piętro.  

Płatność jednorazowa po dostarczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od 

dnia podpisania umowy. 

 


