Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę aparatu fotograficznego dla
Teatru Polskiego w Poznaniu
1. Zamawiający
Teatr Polski w Poznaniu
Ul. 27 Grudnia 8/10
61-737 Poznań
NIP 778-10-03-125

2. Przedmiot zamówienia
Zakup i dostawa aparatu fotograficznego wraz z obiektywem, kartą pamięci i torbą

3. Opis przedmiotu zamówienia
a) Aparat fotograficzny Panasonic LUMIX DMC-G80:
 Matryca: 16 MPx, Live MOS, 4/3
 Czas otwarcia migawki [s]: 60 - 1/4000
 Czułość ISO: 200 - 25 600
 Zakres ogniskowych: 12-60 mm (24-120 dla formatu 35 mm)
 Lampa błyskowa: Typu pop-up
 Zasięg błysku: 6.2
 Filmowanie: 3840x2160, 30p, 24p, 1920x1080, 60p, 60i, 30p, 24p
 Dźwięk: Dolby Digital stereo (AVCHD), AAC stereo (MP4)
 Format zapisu danych: JPEG (EXIF 2.3, DCF), RAW, JPEG+RAW, AVCHD, MP4
 Rozdzielczość obrazu: 4592x3448; 4592x3064; 4592x2584; 3424x3424;
3232x2424; 2272x1704; 1824x1368, 3840x2160, 1920x1080
 Obsługa kart pamięci: Secure Digital (SD/SDHC/SDXC)
 Złącza: USB 2.0 Hi Speed, Mini HDMI, wejście mikrofonowe, Wi-Fi IEEE
802.11b/g/n, hot shoue
 Wymiary [mm]: szerokość 128, wysokość 89, głębokość 74
 Rozmiar LCD [cale]: 3.0
 Obracany LCD: tak
 Wizjer: kolorowy, 2 360 tys. punktów, pole widzenia: 100%, proporcje 16:9,
powiększenie: 0.74
 Gwarancja: 24 m-ce
 Karta Pamięci: SD 128GB
b) Obiektyw Panasonic LUMIX G Vario H-FS12060
 Długość ogniskowej: 12 – 60 mm/ 24 – 120 mm (odpowiednik dla aparatu 35
mm)
 Maksymalna przysłona F3,5 (Wide) – F5,6 (Tele)
 Rozmiar filtra: średnica 58 mm/ 2,3 cala
 Wymiary [mm]: długość 71, średnica 66
 Waga [g]: 210
c) Karta Pamięci Sandisk SDXC 128 GB EXTREME PRO 95MB/s C10 V30 UHS-I

d) Torba:
 Materiał wodoodporny
 Przegroda główna dostosowana do wymiarów aparatu
 Dodatkowe przegrody na obiektywy, ładowarkę, karty pamięci
e) Dostawa do siedziby Teatru Polskiego w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10,
61-737 Poznań
f) Gwarancja: 24 miesiące

4. Warunki udziału w postępowaniu
a) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
 posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeśli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia,
 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym o osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia,
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

5. Kryterium oceny oferty
a) 100% cena
6. Termin nadsyłania ofert
a) 19.04.2018
7. Termin realizacji
a) Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w ciągu 7 dni roboczych
od dnia ogłoszenia wyboru.
8. Informacje ogólne
a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym
jego etapie, bez podania przyczyny.
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania
ofertowego, przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu
zmiany lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana
Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej lub poprzez e-mail oraz opublikowana
na stronie internetowej Zamawiającego www.lgdsasiedzi.pl. W przypadku
wprowadzenia zmian lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego, Zamawiający
wydłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie (nie
mniej niż o 3 dni).
c) Oferta na aparat fotograficzny powinna zawierać koszt jednostkowy netto oraz
brutto z uwzględnieniem wszystkich kosztów (obiektyw, karta pamięci, torba,
gwarancja, transport, etc.)

d) Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
e) Zamawiający informuje, iż oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
f) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wymagać od oferentów wyjaśnień
dotyczących złożonych ofert.
g) Forma płatności: przelew na konto wskazane na fakturze lub rachunku w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego dokumentu.

9. Odrzucenie Wykonawcy
a) Oferty, które wpłyną po terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych
załączników, bądź załączniki te będą niepodpisane, niewypełnione albo wypełnione
będą nieprawidłowo, zostaną odrzucone.
b) Wykonawca zostanie odrzucony również:
 W przypadku niespełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu,
 W przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem,
 W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych
 W przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym osobowo lub
kapitałowo,
 W przypadku wprowadzenia zmian we wzorach dokumentów użytych w
niniejszym postępowaniu.

10. Sposób składania ofert
a) Pocztą tradycyjną:
Teatr Polski w Poznaniu
ul. 27 Grudnia 8/10,
61-737 Poznań
b) pocztą elektroniczną:
przetarg@teatr-polski.pl

Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

