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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz ęść 2 

 
Tytuł zamówienia:  

 
Dostawa nadajników telemetrii akustycznej i radiowej w ramach Operacji PT. Projekt pilotaŜowy w zakresie 

doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień. Realizowany w ramach 
programu operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013” 
z pomocy finansowej pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (Nr 
umowy 00005-61724-OR1400003/10/11) 
 
Przedmiot zamówienia:  
Nadajniki telemetrii radiowej 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Opis Ilość (szt.) 

1 

Nadajnik radiowy o 
częstotliwości w zakresie 
151-154 MHz  

1.Masa poniŜej 0,51 g.  
2. Długość poniŜej 13 mm.  
3. Nominalna Ŝywotność minimum 18 dni od dnia dostawy. 
4. Nadajnik rejestrowalny przez odbiorniki R410 oraz R4500S 

10 

2 

Nadajnik radiowy o 
częstotliwości w zakresie 
151-154 MHz 

1.Masa poniŜej 1,7 g.  
2. Długość poniŜej 20 mm.  
3. Nominalna Ŝywotność minimum 55 dni od dnia dostawy. 
4. Nadajnik rejestrowalny przez odbiorniki R410 oraz R4500S 

10 

3 

Nadajnik radiowy o 
częstotliwości w zakresie 
151-154 MHz 

1.Masa poniŜej 3,8 g.  
2. Długość poniŜej 24 mm.  
3. Nominalna Ŝywotność minimum 150 dni od dnia dostawy. 
4. Nadajnik rejestrowalny przez odbiorniki R410 oraz R4500S 

10 

4 

Nadajnik radiowy o 
częstotliwości w zakresie 
154-155 MHz 

1.Masa poniŜej 14 g.  
2. Długość poniŜej 44 mm.  
3. Gwarantowana Ŝywotność minimum 650 dni od dnia dostawy. 
4. Nadajnik rejestrowalny przez odbiorniki R410 oraz R4500S  
5. WyposaŜony w etykietę o treści: "Instytut Rybactwa 
Śródlądowego tel.: (+48)5241039"  

10 

 
Niniejszym oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas urządzenia są fabrycznie nowe i posiadają parametry 
techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyŜej. 
 
 
 
 
 
       ……………………………....                                                                                 .......................……………………… 
 /miejscowość i data/                                                                                          (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 
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