
Załącznik nr 3A do SIWZ 

 

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2711.2.2020 

 

FORMULARZ CENOWY 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na „Dostawę bezzałogowego statku powietrznego wraz                             

z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługę 

szkoleniową UAVO”. 

 

Lp. Nazwa Minimalna zawartość  

Nazwa modelu                  

i producenta 

oferowanego 

sprzętu * 

Wartość brutto 

(zł) 

1 

Bezzałogowy 

statek powietrzny 

(BSP) - 1 zestaw 

Bezzałogowy statek powietrzny  

    

Zestaw sterujący (aparatura sterująca, 

tablet)  

Ładowarka baterii do drona wyposażona w 

podwójne zasilanie 230V/50Hz oraz 12V, 

z zasilaczem – 1 kpl.  

Ładowarka do zestawu sterującego  

Uchwyt na tablet 

Baterie do drona – 2 szt. 

Baterie do zestawu sterującego – 2 szt. 

Zestaw narzędzi naprawczych 

Telemetria 

Skrzynia na drona 

Wiatromierz 

Lokalizator GPS 

2 Kamera wizyjna Kamera wizyjna, obiektyw     

3 

Głowica 

pomiarowa do 

badania 

zanieczyszczenia 

powietrza w 

czasie 

rzeczywistym i 

pobierania próbek 

do analizy 

laboratoryjnej 

Głowica posiada sensory (do badania 

cyjanowodoru, formaldehydu, 

chlorowodoru, lotnych związków 

organicznych, dwutlenku siarki i 

amoniaku), czujnik optyczny do badania 

zanieczyszczenia powietrza niską emisją 

pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, 

czujnik temperatury powietrza i 

wilgotności. 

    

Tablet 

Telemetria 

4 

Dodatkowy 

zestaw 

wyposażenia do 

BSP z poz. 1 

Ładowarka baterii do drona wyposażona      

w podwójne zasilanie 230V/50Hz oraz 

12V, z zasilaczem – 1 kpl. 

    
Wymienne baterie do drona – 10 szt. 

Zestaw sterujący (aparatura sterująca, 

tablet) – 1 szt. 

Wymienne baterie do zestawu sterującego 

– 8 szt. 



5 

Ubezpieczenie 

bezzałogowego 

statku 

powietrznego 

(aero-casco) 

Przedmiot ubezpieczenia:  bezzałogowy 

statek powietrzny (zestaw) z poz. 1, 

kamera wizyjna z poz. 2, głowica 

pomiarowa z poz. 3. Rodzaj lotów do 

ubezpieczenia: loty komercyjne, w porze 

dziennej, poza zasięgiem wzroku 

(BVLOS) w celu pomiaru zanieczyszczeń 

powietrza 

    

6 
Szkolenie UAVO 

BVLOS do 25 kg 

Szkolenie dla 3 osób obejmujące: część 

teoretyczna - co najmniej 25 godzin 

zegarowych, część praktyczna - co 

najmniej 15 godzin zegarowych, obie 

części szkolenia zakończone egzaminami 

wewnętrznymi. W przypadku szkolenia 

poza Białymstokiem, cena uwzględnia 

także koszty noclegów i wyżywienia (3 

posiłki dziennie) osób szkolonych przez 

cały okres szkolenia. Cena szkolenia 

zawiera dodatkowe opłaty, tj. opłata za 

egzamin państwowy, opłata za badania 

lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie 

osoby szkolonej.  

    

7 

Szkolenie 

produktowe z 

zakresu obsługi 

oferowanych 

urządzeń 

Szkolenie dla 3 osób     

8 
Roczne wsparcie 

techniczne 

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi 

oferowanych urządzeń i oprogramowania 

oraz serwisu gwarancyjnego i przeglądów 

(przez 12 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru odbioru) 

    

           

 

* UWAGA: w przypadku braku wskazania przez Wykonawcę nazwy modelu oraz producenta 

oferowanego sprzętu – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 
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