ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu fotograficznego
dla projektu
NPC Crowd - technologia symulacji i renderingu dużej liczby modeli postaci”. Projekt jest planowany
do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Techland Sp. z o.o.
ul. Żółkiewskiego 3
63 - 400 Ostrów Wielkopolski
tel. +48 62 737 27 47
faks +48 062 737 27 49
e-mail: kamila.dudek@techland.pl
NIP: 6222468959
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z
wytycznymi dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie
projektów celowych
3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu (w
zestawie):

LP

Przedmiot dostawy – opis

Ilość
12

1.

Studyjna lampa błyskowa o mocy światła błyskowego 640 Ws; o regulacji mocy 9
przysłon (f-stop); posiadająca wbudowaną lampę modelującą o mocy 250 Watt;
posiadająca możliwość dołączenia modułu zdalnego sterowania wszystkimi funkcjami
lampy; o stałej temperaturze barwowej światła – 5600K (+/- 50K); o minimalnym czasie
trwania błysku 1/3500 sekundy; o wyświetlaczu ciekłokrystalicznym o przekątnej 2,4
cala

2.

Urządzenie kompatybilne z ww. lampami, służące do wyzwalania lamp; obsługujące 16
częstotliwości pracy

1

Urządzenie sterujące lampami błyskowymi, kompatybilne z lampami ww. specyfikacji, o
możliwości zarządzania mocą błysku lampy, zarządzania grupami lamp, wyzwalania
lamp błyskowych

1

3.

Moduł dodatkowy, kompatybilny z ww. lampami będący urządzeniem odpowiedzialnym
za odebranie sygnału pochodzącego z transmiterów kompatybilnych z ww. lamp;
wyzwalające lampy błyskowe.

12

4.

Srebrna nakładka modelująca światło typu reflektor, o średnicy 8,5 cala; o kącie
rozproszenia światła 45 stopni; o mocowaniu kompatybilnym z lampami o ww.
specyfikacji

8

5.

6.

Składany element modelujący światło typu softbox o rozmiarze maksymalnie zbliżonym
do wymiarów 32 na 40 cali, o mocowaniu kompatybilnym z lampami o ww. specyfikacji

2

7.

Składany element modelujący światło typu softbox o rozmiarze maksymalnie zbliżonym
do wymiarów 10 na 36 cali, o mocowaniu kompatybilnym z lampami o ww. specyfikacji

8

4. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa musi zostać wykonana do dnia 11.04.2014
5. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego
w niniejszym zapytaniu i uwzględniać wszystkie niezbędne do jego realizacji koszty.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia cen w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych
rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.
Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnieniem podatku VAT. Cenę oferty
należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, tj. z dokładnością do 1 grosza.
6. Kryterium oceny ofert będzie cena zestawu brutto. Ocena ofert zostanie dokonana według wzoru:
Wp = (Cmin / Cb) x 100, gdzie:
Wp – wartość punktowa w kryterium „Cena zestawu brutto”
Cmin – najniższa cena zestawu brutto za wykonanie całości zamówienia brutto spośród ofert
nie odrzuconych
Cb – cena zestawu brutto za wykonanie całości zamówienia brutto oferty badanej
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.
7. Sposób przygotowania i składania oferty: ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym
załacznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferty należy składać emailem na adres aleksandra.borowska@techland.pl oraz
malgorzata.sobieszek@techland.pl lub faxem na numer (0)71 354 46 10 do godz 16:00 dnia
28.03.2014.
O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców e-mailem.
8. Klauzule dodatkowe
1. W przypadku, gdy w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynie/wpłyną mniej niż
2 ważne oferty, zamawiający dokona wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i
warunki określone w zapytaniu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieudzielania zamówienia ze względu na niewystarczające
środki finansowe.
Wrocław, 21.03.2014 r.

Załącznik 1. Formularz oferty
OFERTA
Projekt „NPC Crowd - technologia symulacji i renderingu dużej liczby modeli postaci” jest planowany
do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.
W odpowiedzi na ogłoszenie w trybie zapytania ofertowego na dostawę, której przedmiotem jest:
Sprzęt fotograficzny
1. Nazwa i adres Wykonawcy
Nazwa: ………………………………………………………………………….…………………….
Adres: …………………………………………………………………………………….…………...
Telefon/faks ...........................................................................................................................................
NIP: ………………………………..
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Przedmiot
zamówienia

Ilość

Cena zestawu netto:

Cena
jednostkowa
netto

Total
netto

Podatek VAT
stawka ..%

Wartość
podatku
VAT

Cena zestawu brutto:

Cena
jednostkowa
brutto

Total
brutto

3. Oświadczenia
1. Oświadczam, że określone w pkt. 2 wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki realizacji zamówienia, w tym zakres oraz
termin wykonania.
……………………,
(miejscowość)

……………..…………
(data)
…………………………...……………………….……………
(podpis wykonawcy)

