
 

Zapytanie ofertowe 
 
 

I. Zamawiający: 
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy 
ul. Żabia 6 

87-800 Włocławek 
NIP: 889 00 02 527  

REGON: 000495065  
 
II. KDBS zaprasza do złożenia ofert na: 

wykonanie i dostawę do dnia 30.01.2018 r. aparatu i obiektywu do KDBS Bank (ul. Żabia 6, 87-800 
Włocławek) oznaczonych logo  KDBS Bank  i  logotypami unijnymi. 
Kryterium wyboru: Cena brutto, uwzględniająca wszystkie koszty. W przypadku ofert o takiej samej 

cenie brutto decydująca będzie kolejność złożenia ofert.  
 

III. Szczegółowy zakres zapytania 
     
Minimalne  parametry aparatu i obiektywu: 

Obiektyw: 
Oznaczenia: EF-S IS USM 
Ogniskowa (mm) 15-85 

Kąt widzenia (stopnie) 53-10 
Przysłona (f/) 

3.5-5.6 
Minimalna wartość  przysłony-szeroki  kąt (F/) 
3.5 

Minimalna wartość przysłony – wąski  kąt ( f/) 
5.6 

Maksymalna wartość przysłony- szeroki kąt(f/) 
22 
Maksymalna wartość przysłony – wąski  kąt ( f/) 

38 
Minimalna  odległość ostrzenia AF/MF(cm): 
35 

Stabilizacja: tak 
Średnica filtra(mm)(+/- 1 mm) =72 

Wymiary (średnica x długość) (mm) 
81,6 x 87,5 
Waga(g) 

Do 600 g 
 
Aparat fotograficzny: 

Liczba efektywnych pikseli (mln): 24.2 
Typ matrycy :CMOS 

Rozmiar matrycy: 
22.3 x 14.9 mm 
Mocowanie 

EF/EF-S 
Czas otwarcia migawki (s) 



 

30-1/4000 s,bulb 
Rozmiar LCD( całe): 3.0 
Typ LCD: TFT 

Rozdzielczość LCD(piksele) 1040000 
Obracany LCD, wizjer 
Autofokus 

45  krzyżowych punktów AF(45 krzyżowych punktów AF f/5,6,27 punktów f/8 (9 krzyżowych), punkt 
centralny  f/2,8 oraz podwójny punkt krzyżowy f/5,6)1 

Czułość ISO: 
100-25600(51.200) 
Lampa błyskowa: wbudowana , gorąca stopka 

Filmowanie : Full HD 
Format zapisu danych: RAW, JPG, RAW + JPG 
Menu w języku polskim 

Waga  -max  800 g 
Wymiary  podane mm (+/-  1 mm): 

Szerokość: 131 
Wysokość: 99,9 
Głębokość:76,2 

Model akumulatora: LP-E17 
 
Obiektyw tego samego producenta co aparat. 

Realizacja do dnia 30.01.2018 r. 
 

IV. Wykonawca powinien sporządzić ofertę i dostarczyć ją: 
do dnia 23.01.2018r. do godz. 12:00 włącznie poprzez jej złożenie w siedzibie KDBS Bank lub 
przesłanie na adres poczty elektronicznej marketing@kdbs.com.pl. Kompletne oferty należy składać 

na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (wymagane jest 
złożenie  formularza oferty wypełnionego elektronicznie oraz wizualizacji/zdjęcia proponowanego 

materiału). Oferty nie złożone na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania 
ofertowego, nie będą rozpatrywane. 
Złożenie oferty oznacza akceptację terminu realizacji zamówienia oraz pełnego zakresu zapytania. 

Ważne oferty mają obejmować wszystkie, wymienione w zakresie zapytania, kryteria.  
 
 

V. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
P. Olga Bączak, mail: marketing@kdbs.com.pl 

 
Włocławek, dnia 12.01.2018r. 
 

 
Sporządziła: 
Olga Bączak 

KDBS Bank 

mailto:marketing@kdbs.com.pl
mailto:marketing@kdbs.com.pl


 

Formularz oferty 
 
Zamawiający: KDBS Bank, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek 

 

Nazwa/adres firmy: 
 

 

Nazwa produktu lub 
usługi proponowanego 

w ramach oferty 

Liczba sztuk Cena jednostkowa 
brutto produktu 

Cena łącznie brutto 

 
 

 

1  
 

 

Cena brutto łącznie:  

……………………………… 

Słownie cena brutto łącznie:  
……………………………… 

 
 
Oświadczam, że wszelkie dane zawarte w ofercie są prawdziwe i wykonam zamówienie zgodnie z 

ofertą. 
 
 

 
......................................     ........................................... 

miejscowość i data      podpis wykonawcy  
            
 

 

 
 

 

 

 

 

 


