
Af1"{'erta
Centru,n l-ul|uly i Prtrruo.c|ł

w ORNCNTO\rl*TCAi;r'
43. 178 {)rnonl{.)wi.r.e. rlt. l"głcię$lwa /D

Tel , 32/2 3'54'*'3S
Regon ?r260$li3Ł Nlp .e|6s. 1 1'0$"?31

Ornontowice, dnia o. o..... o.. o... o....

ZAPRoSZENIE Do SKŁADAN|A oFERT
NA DosTAWĘ sPRzĘTU FoToGRAFlczNEGo

DLAARTERII - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ORNONTOWICACH

W związku z koniecznością zakupu Sprzętu Fotograficznego dla ARTerii - Centrum Kultury
i Promocji W ornontowicach W ramach Projektu ''Zakup sprzętu na potrzeby rozwoju
dziatalności kulturalnej w ARTerii - Centrum Kultury i Promocji W ornontowicach'' W

ramach Programu Rozwoj lnfrastruktury Kultury/ lnfrastruktura Domow Kultury,

zapraszam do sktadania ofert cenowych wedtug ponizszych zasad.

Postępowanie jest prowadzone dta zamowienia o wartości szacunkowej nie
przekraczające j wyrazonej w ztotych rÓwnowartości kwoty 14.000 EURO (art. 4 pkt 8
ustawy Prawo ZamÓwie Pubticznych z dnia f9 stycznia 2004 r. (tekst jednotity: Dz. U.7
zO10 r. Nr 113, poz. 759 z poŹn. zm.).

l. ZAMAW|AJĄCY

Zamawiającym jest ARTeria - Centrum Kuttury i Promocji w ornontowicach,
ut. Zwycięstwa 26, 43.178 ornontowice, tet./fax: 3f 235 46 98,
e-mai[: zastepca@centrumarteria. pt

il. RODZAJ ZAMOWIENIA

Rodzaj zamÓwienia - dostawa.
Przemiotem zamÓwienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych :

1. Aparat fotograficzny (Lustrzanka) wrbz z obiektywami
Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywami:
1. Obiektyw kompatybitny z aparatem, 18-55mm, Maksymalna przystona f /3.5 - f /5.6,
mocowanie typu zgodnego z mocowaniem aparatu.
f . Obiektyw'kompatybitny z aparatem, 70-300mm, Maksymalna przystonaf /4-f /5.6,
mocowanie typu zgodnego z mocowaniem aparatu.
Parametry aparatu nie gorsze niz:

Duża matryca CMQS; o wymiarach większych lub rownych z3,5 x 15,6 mm; zapis w
formacie RAW + JPEG;
Efektywna liczba pikseti (Mpx) 24,0

Rejestracja fitmow w formacie MPEG-4;
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zdjęcia seryjne (szybkość) :

roźmiar zdjęć (punkty): nie

ekran LCD

8kt/s
mniej niż 6000x4000

_ złącza.. UsB i AV

- ro-azaj zasitania: akumutator Ll-on

- tadowarka

- torba

2. LamPa studyina:

studyjna lampa błyskowa;,T"T: ?x.,#,:fi?ri,ąr"##liil'!i=..:ą:Ę:Tti!::'"tr'i;jl"""
requ|acja mocy błysKu W

nieza|eżna regu|acja *" T;#ł; ..oJćtu;ą"dgo. r.vuv Jruł |ampy modelującej wybierane

przełącznikiem:
. Wyłączona
- oiśnie po bĘsku
- iie gaśnie po bĘsku
. 100o/o moct przy zredukowanej energii błysKu

Lampę można wyzwo|ić na ki|ka sposobÓw:

- ooltzezwbudowaną fotoce|ę, włączaną niezaIeżnie

. 'poprzez przewÓd synchro
- PrzYciskiem test

3. Profesjonalny panet świet|ny:

Parametry nie gorsze ntz:

- moc 110 W

- ilość żarÓwek 2 x 55W

- temperatura barwowa 54ooo K lub 3000" K

- zasilanie 230 V

W skład zestawu Wchodzą:

- obudowa z systemem wrÓt

- !"E*i"iio*r.i s5 w (s4oo'K lub 3o00oK) - .- ---".
- io"*JJ)uslujący o długości minimum 5 metrow

4. FireflY Softbox RePorterski i '

W skład zestawu wchodzi:

. Torebka / Pokrowiec z uchwytami o|az 
|1skiem 

na ramię

. Rozkładalny softbox octagona|ny o średnicy 50cm

. Uchwyt l o.*i*lo .oc.-owania na statywie oświet|eniowym z kostką zaciskową

. Płaszczyznau""io*" - dyfuzor, ze srebrnym środkiem
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5. Mobilne Studio Bezcieniowe :

Zawartość zestawu:
2 lampy 16W (tubowe)
2 tła (białe i czarne)
5 tablic refleksyjnYch
1 tablica dyfuzyjna
2 zapasowe świetlÓwki
walizka/torba
Wymiary
po rozłozoniu: minimum 6ox77x60cm

Przestrzeri zdjęciowa
minimum 4Ocm szerokość x 32cm głębokość x 40cm wysokość

6. Zestaw oświetIenia studyjnego składający się z:

- 3 lamp studyjnych 600 Ws, sterowanych pilotem,
!ampy muszą posiadać:

o wcIt]lator
. zabezpieczenie przed przepięciami
. zabezpieczenie przed przegrzaniem

3 statywÓw, po rozłoŻeniu mlnimum 300 cm, w tym jeden na kÓłkach z mozliwościq
blokady ruchu.
parasolka, średnica minimum 150 cm' rozpraszajqca
paraso|ka, średnica minimum 150 cm, odbijająca
torby pokrowca na wszystkie elementy

7.ąestaw do fotografii portretowej, składający się z następujących elementÓw:

2 lamp błyskowych typu QQ150 lub QQ250
1 |ampy błyskowej o mocy 100 Ws
3 statywÓw
softbox 60 x 90 cm
Parasolka dyfuzyjna 90 cm

Parasolka srebrna 90 cm

Blenda 92x122 cm

Czasza 13 cm

Kolorowe filtry i grid do lampy 100Ws

Strumienica do lamPY 100Ws

Torba na lampY i akcesoria

Pokrowiec na statYwY i Parasolki

ffi$***w&wrstwqpKilitiliy - Projekt dofinansowany ze ŚrodkÓw

* ffim**#a$ffitrtr* Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ffimrm#*ę*ł#ffsr



III. TERMIN REALIZACJI:

Do 10 sierPnia20lf r'

lV. WYMAGAN lA zAMAwlĄJĄcEGo

Wykonawca wykona w/w czynności zgodnie z wsze|.kimi przepisami prawa.

V. CENA OFERTA I SPOSOB JEJ PODANIA

Cena ryczattowa wykonania ustugi musi być t?k skatku|.owana' aby pokrywata

wszetkie koszty wyxonania ustugir ."nu io*iru, koszty dostarczenia'

Cena oferty musi uve poJinu uu-plN ;yfio;o. i ,to*nie.11ll.o^d,ęulieniem podatku

VAT na formularzu ofei,y' (ta|ącznit. nr 1). Nie dopuszcza się wariantowości ceny'

jak i ,*i.nv?.v * oxi6ii".rea zacji zamÓwienia.

Wykonawca udzie|.i gwaracji na. przedmiot zamowienia minimu m f4 miesiące.

oferta musi obejmo*u? wizystxie pozycję zawarte w zapytaniu. Nie dopuszcza się

ofert .'ą'ix*yćr. i wariantowych.

Vl. MlEJscE ZŁoŻENlA oFERTY

,.,."o3jil,.J.i'.1ił.'ł.l}jl,ni]:f1.::^:,i.;B.:x?}"."iixi Jł5"'"::?li .[:d'
dokumentow). oferty natezy ri.tuaie do dnia f9 czer*.u folzr' do godziny 16'00'
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