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ZAPYTANIE CENOWE

na wykonanie zadania pod nazwą:

DOSTAWA
1. Nazwa

I

MONTAZ PROJEKTOROW 3D

zadania:

,,Dostawa i montż projektorów 3D"

2.

Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa dwóch rzutników laserowych DLP fabrycznie nowych do projekcj i filmu
w kinie 3D, tego samego producenta, tej samej marki i modelu oraz takich samych
palametrów, a więc:
- jasnośćmin. 5000 Ansilumen,
- rozdzielczośćmin. 1080p Full HD (1920x1080),
- kontrast min. 20000:1,
- wejściaanalogowe min.: 1 x Mini D-sub 1S-pin,
- wejściacyfrowe min.: 1 x HDMI,
- złącza sterowania min.: 1 x 9-pinowe D-Sub (RS-232),
- złącze LAN min.:1 x Ethernet (RJ45),
- gwarancj a min. 3 lata na proj ekt or oraz3lata ( min. 10 000 godzin) na źródło
światła,
b) dwie sztŃi filtrów polaryzacyjnych do ww. projektorów, polaryzacja kołowa
pasywna,
c) demontaż starych projektorów,
d) uchwly adaptacyjne wideoprojektorów umożliwiające ich montaż do istniejącego

uchwlu,

kalibracja projektorów,
przeprogramowanie centralnego systemu sterowania w celu zapewnienia
możliwościsterowania nowo zamontowanymi proj ektoram i,
g) montż, instalacja, uruchomienie systemu w ramach Ekspozycji Przyrodniczej
Ojcowskiego Parku Narodowego.
e)

f)

L]WAGA! Wvcena powinna uwzelędniać od|eełośćistnieiacvch uchwvtów od ekranu
ti. 730 cm i ewentualne dostosowanie tei odległoścido nowych proiektorów oraz
wielkośćistnieiacego ekranu ti. 320x 180 cm
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Wymagania formalne stawiane Wykonawcy: co najmniej 3 lata doświadczenia w
realizacji tożsamych zamówień. Za rea|lzację tożsamych zamówień uznaje się
wykonywanie usługi zorganizowania projekcji 3D - co najmniej jednej projekcji w

3.

ciągu ostatnich 3 Lat (zał. 2).
4.

Termin realizacji zamówienia: 30 lipca 2019 r.

5.

Wymagany minimalny okres gwarancj i: 3 lata

6.

Kryleriunr oceny ofeńy: najniższa ccna rvczałtowa br

7.

Termin

Lo

|złl 100%o

i

forma płatności:jednorazowa płatnośóprzelewem po plzedstawieniu
faktury. Termin płatnoścido 30 dni od daty ńożenia ww. faktury. Faktura może
zostaó złożona dopiero po protokolamym odbiorze realizacji zamówienia bez wad.

Sposób przygotowania ofeńy: forma pisemna w języku polskim.

8.

Sprawy pozostałe:
a,/ podana w ofercie kwota ryczałtowa nie podlega negocjacjom. Jest niezmienna przez

9.

cały okles trwania umowy,
b/ niniejsze ogłoszenie nie kształtuje zobowiązania po stronie Zamawiającego,

cl Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniewżnienia przedmiotowego
postępowania na każdym jego etapie

-

przed zawarciem umowy na jego realizację,

bez podania przyczyn.

Miejsce i termin złożeniaofeńy:
Oferty należy składaó w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czelayca 2019 r. do
godz. 14,00
zaklejonych kopertach posiadających pełen adres nadawcy,
zatltułowanych:
DOSTAWA I MONTAZ PROJEKTOROW 3D

10.

w

z dopiskiem u dołu koperty: ,,NIE OTWIERAC PRZED: 18 czerwca 2019 r,, godz.
14.00, na adres:

Ojcowski Park Narodowy, Ojców 9,,32-045 Sułoszowa
11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonarł,calrr
3892005 rv. 200

i:

Tadeusz Ko\ł,alski, tel. 12

DYRl]K1,oR

TK,

AKl

Zńaczniki:
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mgr inż. Tomas: Gierat

Zał. 1. Treśćoferty
Zał. 2, Wykaz lsług potwierdzający spełnienie warunków zapytania ofertowego
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