
 

 

 

 
 
 
 
 
   

 

Znak sprawy:  SD.2402.9.MZ.2020                                                                        Warszawa, dnia 19.11.2020 r. 

 

 

 

 

Zapytanie cenowe o szacowanie wartości zamówienia 

 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dotyczącej: 

Dostawy odbiornika GNSS 

 

Niniejsze zapytanie cenowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest 

ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia. 

Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w 

celu przeprowadzenia zamówienia publicznego. 

 

 

I.      INFORMACJE OGÓLNE 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

II.       INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Określenie przedmiotu zamówienia: 

 

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa odbiornika GNSS zgodnego ze specyfikacją techniczną: 

 

1. Obsługiwane systemy GNSS 

a. GPS (L1 C/A, L2 P, L2 C) 

b. GLONASS (L1 C/A, L2 C/A, L3) 

c. Galileo (E1, E5b) 

d. BeiDou (B1, B2) 

2. Charakterystyka odbiornika 

a. Ilość kanałów nie mniejsza niż 240 

b. Współpraca z ASG-EUPOS - serwisy NAWGEO, POZGEO, POZGEO-D 

c. Obsługiwane formaty poprawek: CMR+, CMRx, RTCM 2.1, 2.3, 3.1, 3.2 

d. Pamięć wewnętrzna: nie mniejsza niż 256 MB 

e. Częstotliwość określenia pozycji nie mniejsza niż 10 Hz 

f. Odbiornik dwu- lub trzy-częstotliwościowy 

g. Zintegrowana antena 

3. Dokładność pomiaru w trybie RTK: 

a. Pozioma - nie gorsza niż 8 mm + 1 ppm 

b. Pionowa – nie gorsza niż 15 mm + 1 ppm 

4. Komunikacja: 



 

 

 

 
 
 
 
 
   

 

a. Bluetooth 2.1 + EDR lub nowszy 

b. Port USB 2.0 lub 3.0 

c. Opcjonalnie: moduł WiFi z możliwością połączenia urządzeń mobilnych 

5. Kontroler: 

a. Preferowany odbiornik bez kontrolera 

b. Możliwość wykorzystania jako kontrolera smartfona lub tabletu z systemem Android 

(ewentualnie dodatkowo iOS, Windows) 

c. Dołączona licencja wieczysta na oprogramowanie pomiarowe na urządzenia z syste-

mem Android (ewentualnie dodatkowo iOS, Windows) 

6. Parametry baterii: 

a. Nie mniej niż 2600 mAh 

b. Czas pracy na baterii nie mniej niż 8 godzin 

7. Zawartość zestawu: 

a. Odbiornik 

b. Bateria 

c. Ładowarka baterii 

d. Torba transportowa 

e. Tyczka RTK z libellą 

f. Adapter do pomiarów statycznych 

g. Okablowanie umożliwiające zgranie danych pomiarowych na nośnik zewnętrzny USB 

(jeśli jest w tym celu wymagany) oraz połączenie odbiornika z komputerem stacjonar-

nym przez wejście USB  

h. Instrukcja obsługi w j. polskim lub angielskim 

8. Dodatkowe wymagania: 

a. sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 lub nowszy 

b. minimum 2 lata gwarancji producenta 

 

2. CPV: 

38112100-4 Globalne systemy nawigacji i pozycjonowania (GPS lub równorzędne)  

38110000-9 Przyrządy nawigacyjne 
 

3. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy w terminie nie dłuższym 

niż 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 

 

 

III.        INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT 

 

1. Oferty cenowe należy składać mailowo do dnia 24.11.2020 r., do godz. 12:00, na adres  

e-mail: mzielinski@muzeum-wilanow.pl w formie wypełnionego formularza cenowego stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. W tytule maila należy wpisać: Oferta – szacowanie wartości, znak sprawy: SD.2402.9.MZ.2020 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/globalne-systemy-nawigacji-i-pozycjonowania-gps-lub-rownorzedne-4347
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/przyrzady-nawigacyjne-4342

