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Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na  poniżej opisany przedmiot zamówienia  pn.:

Zakup oraz dostawa sprzętu fotograficznego w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Zakup wyposażenia do mobilnego

laboratorium dokumentacji i dziedzictwa górniczego''.

1.  Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  zakup  wraz  z  dostawą  sprzętu  fotograficznego  do  pracowni  digitałizacji   Muzeum

Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

11. łstotne warunki zamówienia

Lp. Rodzaj towaru Specyfiltacja towaru llość sztuk/kpl.

1

Zestaw wyzwalaczy do Zestaw    sześciu    odbiorników,    dwóch    wyzwalaczy    i

1  kpl.

Iamp Fomei jednego nadajnika  USB,  dedykowanych do  lamp  Fomei
Pro  X  umożliwiający  sterowanie  parametrami   błysku

przy pomocy komputera lub tabletu.

2

Obiektyw do aparatu

Obiektyw     powinien     być     urządzeniem     optycznym

1 szt.

wyposażonym     w     stałe     światło     2.8     o     zakresie

ogniskowej        24-70,       wyposażonym       w       osłoną

24 -70 mm przeciwsłoneczną             /tulipan/,             z             deklami
zabezpieczającymi        oraz        cienkim        filtrem         UV

zabezpieczającym  przednią  soczewkę.  Obiektyw  musi

być    kompatybilny    z    lustrzankami    o    bagnecie    EF.

Dodatkowym         wyposażeniem         ma         być         filtr

polaryzacyjny.

3 Statyw fotograficzny

Statyw   fotograficzny   o    konstrukcji   wykorzystującej

1 szt.

elementy  wykonane  z  włókien  węglowych.   Kolumna

centralna   podnoszona   za   pośrednictwem   przekładni

zębatej,       przy       pomocy       korbki.       Wysokość       po

podniesieniu kolumny co najmniej 200cm, maksymalne
obciążenie statywu  10kg lub więcej.  Głowica statywu  o

dopuszczalnym        obciążeniu        co       najmniej       4kg,

wyposażona   w   precyzyjne   przekładnie   zębate,   dla

wszystkich   trzech   osi,   szybkozłączka   kompatybilna   z

typem    200PL    wykorzystywanym   już    w    MGW.    W

zestawie     pokrowiec     oraz     dodatkowy     pasek     do

przenoszenia     statywu     bez    pokrowca,    oraz    dwie
dodatkowe szybkozłączki dedykowane do architektury,
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czyli wyposażone w przesuwny wspornik zapobiegający

skręcaniu  przy ujęciach  pionowych.

5 Gimbal do aparatu

Urządzenie powinno być wyposażone w stalowy statyw

1 szt.

z     uchwytem      o     minimalnym      udźwigu      500g,      a
maksymalnym  wynoszącym  4,5  kg.  Dodatkowo  całość
ma  uzupełniać  panel  dotykowy  LDC.  W  skład  zestawu
ma wchodzić rig do zamontowania  monitora/telefonu,
zestaw  szybkozłączek  wraz  ze  śrubami  montażowymi,
niezbędnych   kabli   USB-Mini-Micro  oraz  C.  Całość  ma

być  spakowana   w  torbę   ochronną   do   przewożenia.
Sprzęt     ma     mieć     moc     działania     powyżej     12h     z
możliwością    podłączenia    do   ładowania    z   sieci    lub

powerbanku.

UWAGI:

-   Wykonawca   na   dostarczony   sprzęt   udzieli   gwarancji   na   okres   zgodny   z   gwarancją   producenta,   jednak   nie

krótszy niż 24 miesiące,

-   Termin   dostawy   zostanie   uzgodniony   z   przedstawicielem   Zamawiającego   Uednak   nie   później   niż   na   3   dni

przed terminem dostawy).

-Obowiązkiem Wykonawcy jest uzupełnienie załącznika  nr 2 oferowanego sprzętu,

-W  przypadku  braku  środków  finansowych  Zamawiający  przewiduje  możliwość  rezygnacji  z  zakupu  części  sprzętu

fotograficznego.   W   ciągu   maksymalnie   5   dni   od   zawarcia   umowy   Zamawiający   złoży   stosowne   oświadczenie

zawierające wybrany sprzęt z przedstawionej przez Wykonawcę oferty.

111. Uwarunkowania formalne związane z wyborem wykonawcy

Termin związania  ofertą wynosi 30 dni  kalendarzowych od  daty złożenia oferty.

lv. Termin realizacji zamówienia:  30dni od daty podpisania umowy

V.  Kryteria oceny ofert:

1.      Cenal00%

a)      Ochrona danych osobowych:

W   przypadku   złożenia   oferty   Pani/Pana   dane   osobowe   będą   przetwarzane   -na   podstawie   art.   6   ust.1   Iit.b)

Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób

fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE -RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) -wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż

postepowania.    Nie   jest   Pani/Pan   zobowiązana/zobowiązany   do   podania   swych   danych   osobowych.   Jednakże
konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie  Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie

z Panią/Panem umowy. Jeżeli złoży Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum

Górnictwa Węglowego w Zabrzu z siedzibą przy ul. Georgiusa Agricoli 2 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych

Zamawiającego:   iod@muzeumaornictwa.DI.   Odbiorcami   Pani/Pana   danych   osobowych   będą  osoby   lub   podmioty,

którym zostanie  udostępniona dokumentacja  postępowania w oparciu o przepisy prawa  lub w oparciu o obowiązujące
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u  Zamawiającego  procedury.  Decyzje,  w  oparciu  o  podane  przez  Panią/Pana  dane,  nie  będą  podejmowane  w  sposób

zautomatyzowany.   Dane   osobowe   będą   przechowywane   do   przedawnienia   ewentualnych   roszczeń,   wykonania

obowiązków archiwalnych  i wynikających  z  przepisów  prawa.  Po złożeniu  oferty  będzie  Pani/Pan  mieć prawo żądania

dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem

przypadku, o którym mowa w art.18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie  danych  osobowych  w  każdym  przypadku  zaistnienia  podejrzenia  że

przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych  następuje z  naruszen.iem  powszechnie obowiązujących  przepisów prawa.
W zakresie określonym w art.17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych

osobowych.

Uwaaa: Punkt ma zastosowanie ieśli oferent iest osoba fizvczna lub osoba fizycznc! prowadzaca działalność aospodarcza
lub  działa   przez   pełnomocnika   bedaceao  osoba  fizvczna   lub  członków  oraanu   zarzadzaiaceao  bedacvch  osobami

fizvcznvmi.

Ofertę  cenową,  prosimy  przesłać  lub  dostarczyć  na  załączonym  Formularzu  Ofertowym  na  adres:  Muzeum  Górnictwa
Węglowego  w  Zabrzu,  ul.  Georgiusa  Agricoli  2,  41-800  Zabrze,  faksem  (nr  32  277-11-25)    drogą  mailową  na  adres:

ofertv@muzeumfzornictwa.0l.                                                                                       MUZEUM GOR\icTw\ \\'ĘGLowEcx)
\\  żrilzL

tfl.
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Załaczniki:

1.      Formularz ofertowy

2.      Specyfikacja techniczna -Sprzęt fotograficzny

3.      Umowa

SDrawe  Drowadzi:

1.              Łukaszzawada , tel. 32 630 3091wew. 9500

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /AIJ€
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