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Dostawa znaczków typu PIT – transponderów 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:  
Znaczki typu PIT – transpondery 
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1 
Znaczki typu PIT – 
transpondery 

1. KaŜdy egzemplarz transpondera musi zawierać indywidualny 
niepowtarzalny kod składający się z ciągu liczb i liter. 
2. Długość kodu identyfikacyjnego - 64 bity. 
3. Transponder typu pasywnego – nie zawiera źródła zasilania. 
4. Transponder musi zapewniać moŜliwość odczytu kodu przez całe Ŝycie 
ryby. 
5. Częstotliwość fali, na której następuje odczyt kodu transpondera - 128 
kHz. 
6. Wymiary (nie większe niŜ) długość – 11,5 mm; średnica 2,12mm; 
średnica zewnętrzna igły 2,6 mm. Waga – nie więcej niŜ 0,09g.  
7. Transponder musi być umieszczony w igle umoŜliwiającej jego 
implantację do ciała ryby. 
8. Igła z umieszczonym w niej transponderem musi być wydezynfekowana 
i opakowana w sposób gwarantujący jej sterylność. 
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Niniejszym oświadczamy, Ŝe oferowane przez nas znaczki typu PIT – transpondery są fabrycznie nowe i 
posiadają parametry techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymienionych powyŜej. 
 
Na dowód powyŜszego załączamy sporządzony przez nas opis oferowanych znaczków typu PIT - 
transponderów, potwierdzony załączoną specyfikacją techniczną producenta. 
 
Oświadczamy, Ŝe zamówienie wykonamy w ciągu dwóch tygodni od dnia podpisania umowy. 
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