Znak sprawy:

WSISiZ/HORYZONTY/01/2019

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 2019-06-05 (WSISiZ/Horyzonty/01/2019)

DOTYCZY: Dostawy

sprzętu

finansowanego

audio-wideo

ze

środków

w

ramach

Europejskiego

projektu
Funduszu

Społecznego

Usługa w ramach projektu „Nowe horyzonty - Nowe specjalności” (POWR.03.05.00-00-z095/18-00)
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
.

Tryb i podstawa prawna:
Postępowanie o udzielnie zamówienia prowadzone jest zgodnie z:

1. zasadą konkurencyjności, określoną w Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego,

Europejskiego

Funduszu

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. w formie
zapytania

ofertowego

upublicznionego

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

na
oraz

stronie
na

stronie

internetowej
internetowej

Zamawiającego http://horyzonty.wit.edu.pl/
2. Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień
Publicznych i nie podlega tym przepisom.
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A - INFORMACJA O OGŁOSZENIU

1

Nazwa projektu:

Projekt „Nowe horyzonty - Nowe specjalności” realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego”.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19181
2

Tytuł zamówienia:

3

Termin składania ofert:

4

Nazwa zamawiającego
(beneficjenta):

5

6
7

8

Miejsce i sposób
składania ofert:

Adres e-mail, na który
należy wysłać oferty:
Osoba do kontaktu w
sprawie ogłoszenia:
Nr telefonu osoby
upoważnionej do
kontaktu w sprawie
ogłoszenia:

Dostawy sprzętu audio-wideo finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
13/6/2019 do godz. 12:00
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Ofertę należy:
a) przesłać w wersji elektronicznej (pdf) na adres:
horyzonty@wit.edu.pl
lub
b) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego:
Rektorat
ul. Newelska 6, pok. 225
01-447 Warszawa
lub
c) przesłać pocztą
Rektorat Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa, z dopiskiem: „Dostawa sprzętu audio-wideo”
horyzonty@wit.edu.pl
Bartłomiej Solarz-Niesłuchowski
bartlomiej.solarz-niesluchowski@wit.edu.pl oraz horyzonty@wit.edu.pl
tel. 793162837

3
1.

Zakup: Cyfrowy aparat fotograficzny, obiektyw do ujęć szerokich, obiektyw do ujęć
portretowych, obiektyw do ujęć makro (3 sztuki)

9

Skrócony opis
przedmiotu zamówienia:

2.

Zakup: Oświetlenie 3*800W z dimmerem + 3*statyw + walizka do przenoszenia (3 zestawy)

3.

Zakup: Statyw z 3 blendami (3 zestawy)

4.

Zakup: Mikrofon pojemnościowy (3 sztuki)

5.

Zakup: Mikrofon stereo do aparatu fotograficznego (3 sztuki)

6.

Zakup: Statyw do aparatu fotograficznego wraz z głowicą kulową (3 sztuki)

7.

Zakup: Telefon z możliwością wymiany obiektywu oraz kręcenia filmów wideo (3 sztuki)

8.

Zakup: Zestaw obiektywów do smartfona (3 zestawy)

9.

Zakup: Statyw do smartfonu (3 sztuki)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania
Ofertowego

Szczegółowa

dokumentacja

i

załączniki

znajdują

się

na

stronie

https://horyzonty.wit.edu.pl/2019/06/05/zapytanie-ofertowe-z-dn-2019-06-05-dostawy-sprzetuaudio-wideo/
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11

12

Kategoria ogłoszenia:
Podkategoria
ogłoszenia:
Miejsce realizacji
zamówienia
(Województwo, Powiat,
Miejscowość):

Dostawy

Mazowieckie
Warszawa

B – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1

Cel zamówienia:

2

Przedmiot zamówienia:

3

Kod i nazwa CPV:

4

Dodatkowe przedmioty
zamówienia:

5

Harmonogram realizacji
zamówienia:

6

Opcja:

7

Oferty częściowe:

8

Miejsce realizacji usługi:

W ramach projektu niezbędne dla osiągnięcia wskaźników jest uzupełnienie wyposażenia laboratoriów dot. audiowideo.

Dostawy sprzętu audio-wideo w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego
38651000-3 Aparaty fotograficzne
38650000-6 Sprzęt fotograficzny
32250000-0 Telefony komórkowe
-

Termin wykonania – do 30.06.2019
Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Warszawa
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C – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Uprawnienia do
wykonywania określonej
działalności lub
czynności:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
niniejszego zamówienia, na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu
ofertowym (Załączniki 1 do Zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
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Potencjał techniczny:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

4

Osoby zdolne do
wykonania zamówienia:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

5

Sytuacja ekonomiczna i
finansowa:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia
powyższego warunku, mającego na celu zweryfikowanie zdolności Wykonawcy do należytego wykonania
niniejszego zamówienia, na postawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia zawartego w Formularzu
ofertowym (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
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Dodatkowe
warunki/oświadczenia:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne
oraz urządzenia niezbędne do wykonania Zamówienia oraz zobowiązuje się do jej wykonania z
zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.
2. Strony (Zamawiający i Wykonawca) zobowiązują się dołożyć wszelkich starań zmierzających do prawidłowej
realizacji Zamówienia, w szczególności polegających na wzajemnym, niezwłocznym przekazywaniu danych i
informacji mających znaczenie dla realizacji zobowiązań wynikających z Zamówienia.
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Warunki zmiany umowy:

1

2

Nie dotyczy.
1)

8

Lista
dokumentów/oświadczeń
wymaganych od
Wykonawcy:

9

Zamówienia
uzupełniające:

10

Podwykonawcy:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do Zapytania
ofertowego. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
(Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia powyższego, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia i dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych)
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Brak informacji oznaczać
będzie, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie

D – OCENA OFERTY

1

Kryteria oceny i opis
sposobu przyznawania
punktacji:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom i spełnia
wszystkie warunki określone w załącznikach do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i wagami
wyrażonymi w procentach w odniesieniu do każdej z części zamówienia z osobna:
Łączny koszt brutto realizacji – 100%
gdzie 1 % = 1 pkt

5
Sposób obliczania wartości punktowej kryterium ceny:
Wartość punktowa wyliczana będzie według wzoru:
(Oh min : Oh n) x 100
gdzie:
Oh min - najniższy łączny koszt dostawy sprzętu brutto dotyczącego badanej części
Oh n – łączny koszt realizacji dostawy sprzętu brutto ocenianej oferty
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

2

Wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne nie będzie udzielone podmiotom powiązanym z
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

E – INNE

Tajemnica
przedsiębiorstwa:

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, że zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy, adresu i ceny.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza
ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym
napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w
dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze. Ponadto Wykonawca dołącza do oferty wyjaśnienie, w
którym wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2

Pełnomocnictwo:

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów rejestrowych. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
umocowane.

2

Wzór umowy:

1

3

Zawartość oferty:

1) Formularz Ofertowy Wykonawcy wraz z wymaganymi oświadczeniami - Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego;
2) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo;
3) (jeżeli dotyczy) wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6
1.

Cześć 1: Zakup: Cyfrowy aparat fotograficzny, obiektyw do ujęć szerokich, obiektyw do ujęć
portretowych, obiektyw do ujęć makro (3 sztuki)

2.

Cześć 2: Zakup: Oświetlenie 3*800W z dimmerem + 3*statyw + walizka do przenoszenia (3
zestawy)

4

Szczegółowe warunki
realizacji:

3.

Cześć 3: Zakup: Statyw z 3 blendami (3 zestawy)

4.

Cześć 4: Zakup: Mikrofon pojemnościowy (3 sztuki)

5.

Cześć 5: Zakup: Mikrofon stereo do aparatu fotograficznego (3 sztuki)

6.

Cześć 6: Zakup: Statyw do aparatu fotograficznego wraz z głowicą kulową (3 sztuki)

7.

Cześć 7: Zakup: Telefon z możliwością wymiany obiektywu oraz kręcenia filmów wideo (3
sztuki)

8.

Cześć 8: Zakup: Zestaw obiektywów do smartfona (3 zestawy)

9.

Cześć 9: Zakup: Statyw do smartfonu (3 sztuki)

10. Sprzęt fabrycznie nowy, dostawa do siedziby zamawiającego, minimalna gwarancja: Części:
3, 4, 5, 6, 8, 9: 12 miesięcy, Części: 1, 2, 7: 24 miesiące
11. Zamawiający dokona płatności przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu
14 dni od momentu wystawienia faktury,
12. Zamawiający dopuszcza udzielanie zaliczek na poczet zamówienia (wyłącznie w przypadku części 1, 2,
7).
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Pozostałe wymogi
Zamawiającego:

1) Realizacja przedmiotu niniejszego zamówienia odbywać się musi w ścisłej współpracy Wykonawcy z
Zamawiającym.
2) Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku zapytania ofertowego.
3) Złożona Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały zakres zamawianej usługi
stanowiącej przedmiot zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi
Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z
wymogami Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP 527-120-19-02.
Zamawiający wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną.
1.

6

Informacje poufne:

Wykonawca potwierdza oraz przyjmuje do wiadomości i przestrzegania, że „Informacje Poufne”, to
informacje lub dane uzyskane przez Wykonawcę lub przekazane Wykonawcy w związku z realizacją
Zamówienia w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub utrwalone w inny sposób.
2. Informacje Poufne, a także inne dokumenty otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem
Zamówienia, nie będą publikowane ani ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania
Zamówienia lub z uwagi na obowiązujące przepisy prawa.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
a) zachować w tajemnicy Informacje Poufne, przez okres trwania Zamówienia, jak również po jego
zakończeniu, a w szczególności, jeżeli takie informacje dotyczą realizacji procesów, zachodzących w
ramach działalności Zamawiającego;
b) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie dla celów realizacji przedmiotu Zamówienia;
c) nie kopiować, nie adaptować, nie zmieniać, ani też nie pozbywać się Informacji Poufnych;
d) zapewnić właściwe i bezpieczne przechowywanie Informacji Poufnych zebranych przez Wykonawcę;
e) zwrócić Zamawiającemu wszelkie dokumenty i nośniki Informacji Poufnych po wykonaniu Zamówienia,
chyba że ich zatrzymanie przez Wykonawcę nakazują obowiązujące przepisy prawa.
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4.

Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać, dla celów innych niż realizacja
Zamówienia, pozyskanych lub przekazanych mu Informacji Poufnych, a także dokumentów oraz wyników
opracowań, prób, badań i testów przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Zamówienia.
5. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy Informacji Poufnych, które:
a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Zamówienia;
b) są znane Wykonawcy z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia
Zamówienia.
6. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w niniejszym paragrafie nie narusza obowiązku
Wykonawcy do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom, ani też nie narusza uprawnień
Wykonawcy do podawania do publicznej wiadomości ogólnych informacji o jego działalności.
6

7

Termin związania ofertą

Załączniki:

30 dni od terminu składania ofert
Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Wzór Zamówienia
Załącznik nr 4 – Wzór Protokołu odbioru
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Zapytanie ofertowe
WSISiZ/HORYZONTY/01/2019

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

A

B

DANE WYKONAWCY
1.

Nazwa Wykonawcy

2.

Siedziba Wykonawcy: ul:

3.

Adres do korespondencji: ul:

4.

NIP:

5.

REGON:

6.

TEL:

-

7.

FAX:

-

8.

MAIL:

@

9.

OSOBA DO KONTAKTÓW:

-

-

, kod:

,miejscowość:

, kod:

, miejscowość:

-

-

-

, Tel.:

, Mail:

PRZEDMIOT I CENA
Oferta dotyczy: Dostawy sprzętu audio-wideo w ramach projektu finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Usługa realizowana w ramach projektu „Nowe horyzonty - Nowe specjalności” (POWR.03.05.0000-z095/18-00) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Zapytaniem ofertowym „Dostawy
sprzętu audio-wideo w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego” - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do
Zapytania Ofertowego i wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wraz z ewentualnymi
Informacjami dla Wykonawców:
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SPRZĘTY:
Nazwa

Cena jedn.

Sztuk/zestawów

Wartość brutto

brutto

Cześć 1: Zakup: Cyfrowy aparat fotograficzny, obiektyw
do ujęć szerokich, obiektyw do ujęć portretowych,
obiektyw do ujęć makro

3

Cześć 2: Zakup: Oświetlenie 3*800W z dimmerem +
3*statyw + walizka do przenoszenia

3

Cześć 3: Zakup: Statyw z 3 blendami

3

Cześć 4: Zakup: Mikrofon pojemnościowy

3

Cześć 5: Zakup: Mikrofon stereo do aparatu
fotograficznego

3

Cześć 6: Zakup: Statyw do aparatu fotograficznego wraz
z głowicą kulową

3

Cześć 7: Zakup: Telefon z możliwością wymiany
obiektywu oraz kręcenia filmów wideo

3

Cześć 8: Zakup: Zestaw obiektywów do smartfona

3

Cześć 9: Zakup: Statyw do smartfonu

3

WARTOŚĆ OFERTY: Część 1: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 1:

zł

WARTOŚĆ OFERTY: Część 2: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 2:

zł

WARTOŚĆ OFERTY: Część 3: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 3:

zł

WARTOŚĆ OFERTY: Część 4: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 4:

zł

WARTOŚĆ OFERTY: Część 5: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 5:

zł

WARTOŚĆ OFERTY: Część 6: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 6:

zł
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WARTOŚĆ OFERTY: Część 7: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 7:

zł

WARTOŚĆ OFERTY: Część 8: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 8:

zł

WARTOŚĆ OFERTY: Część 9: Łączny koszt brutto dostawy sprzętu
dotyczącej części 9:

C

zł

OŚWIADCZENIA
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym (ZO) „Dostawy
sprzętu komputerowego”, ze wszystkimi załącznikami do ZO i ewentualnymi informacjami dla
Wykonawców, akceptuje je bez zastrzeżeń oraz uzyskał informacje konieczne do przygotowania oferty.
2. Wykonawca oświadcza, że zamówienie zostanie zrealizowane w terminach wskazanych w ZO.
3. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w ZO.
4. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ZO
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Wykonawca oświadcza, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ze
względu na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym.
Pomiędzy Zleceniodawcą oraz Wykonawcą nie występują powiązania kapitałowe lub osobowe
w rozumieniu wzajemnych powiązań między Zleceniodawcą, a Wykonawcą, polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

D

PODWYKONAWCY (wypełnić, jeżeli dotyczy)
L.P.
1

NASTĘPUJĄCE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODZLECIMY PODWYKONAWCOM
OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I NAZWA FIRM PODWYKONAWCY

Niewypełnienie oznacza wykonanie całości zamówienia bez udziału podwykonawców.

E

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA (wypełnić, jeżeli dotyczy)
KORZYSTAJĄC z uprawnienia zastrzegamy, że informacje:
(wymienić czego dotyczy)
zawarte są w następujących dokumentach:
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z definicją
zawartą w treści art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jednolity z
2003 roku, Dz. U. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom
postępowania.
Uwaga:
Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem
„tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji
zamieszczone stosowne odsyłacze.
Jednocześnie wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ:
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Wykonawca informację, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, wykazuje powyżej
lub w osobnym załączniku w Ofercie.

........................... dnia..........................

.....................................................
(podpis
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
WSISiZ/HORYZONTY/01/2019

1. Opis ogólny

1.

Cześć 1: Zakup: Cyfrowy aparat fotograficzny, obiektyw do ujęć szerokich, obiektyw do ujęć
portretowych, obiektyw do ujęć makro (3 zestawy)
a.

Cyfrowy aparat fotograficzny:
i. Rozdzielczość matrycy co najmniej 24 Mpix
ii. Wielkość matrycy co najmniej APS-C (23,6x15,8mm)
iii. Typ matrycy CMOS klasyczna
iv. Zakres czułości ISO co najmniej Auto (100-16000 ISO), 100-16000 ISO (co 1/3 lub
1EV), możliwość rozszerzenia do H: 25600 ISO
v. Ilość punktów autofocusa co najmniej 45 krzyżowych punktów AF
vi. Manual Focus Tak
vii. Zdjęcia seryjne co najmniej 7 kl./s. do 110 klatek dla JPEG, 25 klatek dla RAW
viii. Samowyzwalacz Tak, 2 s + tryb zdalny, 10 s + tryb zdalny
ix. Zakres otwarcia migawki co najmniej 30-1/8000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3
stopnia), tryb Bulb
x. Autofocus co najmniej Od -3 do 18 EV, wybór automatyczny: 45-punktowy system
AF, wybór ręczny: pojedynczy punkt AF, strefowy AF, wielostrefowy AF, Live View
xi. Rozdzielczość zdjęć co najmniej JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000,
JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, RAW 6000 x 4000
xii. Nagrywanie wideo co najmniej HD (30 kl/s), HD (60 kl/s), Full HD (24 kl/s), Full HD (30
kl/s), Full HD (60 kl/s)
xiii. Filmowanie co najmniej MOV/MP4, wideo z kompresją wewnątrz i międzyklatkową,
H.264, 1920 x 1080 (59,94, 50 kl./s), kompresja międzyklatkowa; 1920 x 1080 (29,97;
25; 23,98 kl./s), kodowanie wewnątrz i międzyklatkowe, 1920 x 1080 (29,97, 25 kl./s),
niska kompresja międzyklatkowa
xiv. Format zapisu co najmniej MOV, MPEG-4, JPEG, RAW
xv. Dźwięk co najmniej Linear PCM/AAC; możliwość ręcznej regulacji poziomu
nagrywania
xvi. Programy co najmniej Automatyka programowa, Manualny, Tryby automatyczne
xvii. Lampa błyskowa co najmniej gniazdo lampy zewnętrznej, wbudowana
xviii. Złącza i porty co najmniej Micro USB 3.0, Mini HDMI, Wejście mikrofonowe 3.5 mm,
Wyjście słuchawkowe 3.5 mm
xix. Obsługa kart co najmniej SDHC, SDXC
xx. Wizjer optyczny
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xxi. Ekran LCD przekątna co najmniej 3,0"
xxii. Ekran LCD dotykowy, obracany, uchylny
xxiii. LCD dotykowy Tak
xxiv. Komunikacja co najmniej NFC, Wi-Fi
xxv. Waga co najwyżej 730 g (korpus z akumulatorem i kartą pamięci)
xxvi. Akumulator dedykowany co najmniej Akumulator litowo-jonowy LP-E6N
xxvii. Gwarancja co najmniej 24 miesiące (gwarancja producenta)
xxviii. W zestawie z aparatem co najmniej 12 kart 32GB w standardzie SDXC
b.

Obiektyw do ujęć szerokich
i. Typ stałoogniskowy
ii. Rodzaj szerokokątny
iii. Ogniskowa 20-24 mm
iv. Maksymalne powiększenie co najmniej 0,17 (1:5,9)
v. Kąt widzenia co najmniej 84 stopnie
vi. Maksymalna przysłona co najmniej f/1.4
vii. Minimalna przysłona co najmniej f/22
viii. Mechanizm autofokusa AF
ix. Ustawianie ostrości od co najmniej 25 cm
x. Makro tak
xi. Elementy asferyczne tak
xii. Elementy niskodyspersyjne tak
xiii. Liczba listków przysłony 8
xiv. Filtry zewnętrzne
xv. Średnica filtra 77 mm
xvi. Gwarancja co najmniej 24 miesiące (gwarancja producenta)

c.

Obiektyw do ujęć portretowych
i. Typ stałoogniskowy
ii. Rodzaj standardowy
iii. Ogniskowa 50 mm
iv. Maksymalne powiększenie co najmniej 0,15 (1:6,7)
v. Kąt widzenia 46 stopni +-10%
vi. Maksymalna przysłona co najmniej f/1.2
vii. Minimalna przysłona co najmniej f/16
viii. Mechanizm autofokusa AF
ix. Ustawianie ostrości od co najmniej 45 cm
x. Elementy asferyczne nie
xi. Liczba listków przysłony 8
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xii. Filtry zewnętrzne
xiii. Średnica filtra 72 mm
xiv. Gwarancja co najmniej 24 miesiące (gwarancja producenta)
d.

Obiektyw do ujęć makro
i. Typ stałoogniskowy
ii. Rodzaj makro
iii. Ogniskowa 100-105 mm
iv. Maksymalne powiększenie co najmniej 1 (1:1)
v. Kąt widzenia 20 - 24 stopnie +-10%
vi. Maksymalna przysłona co najmniej f/2.8
vii. Minimalna przysłona co najmniej f/32
viii. Mechanizm autofokusa AF
ix. Ustawianie ostrości od co najmniej 30 cm
x. Makro tak
xi. Stabilizator obrazu tak
xii. Elementy niskodyspersyjne tak
xiii. Liczba listków przysłony 9
xiv. Filtry zewnętrzne
xv. Średnica filtra 67 mm
xvi. Gwarancja co najmniej 24 miesiące (gwarancja producenta)

2.

Cześć 2: Zakup: Oświetlenie 3*800W z dimmerem + 3*statyw + walizka do przenoszenia (3 zestawy)
a.

3x Lampa Spot Light Red head 800W Dimmer (ze ściemniaczem)
i. Lampy halogenowe
ii. światło o temperaturze 3200K
iii. materiał metal/aluminium
iv. przystosowane do statywów z trzpieniem 16mm
v. Spot Lighty mają posiadać dwa modulatory światła: wrota oraz regulację skupienia
światła.
vi. Moc co najmniej 800W
vii. Gwarancja co najmniej 24 miesiące (gwarancja producenta)

b.

3x statywy do lamp
i. praca w studiu jak i do reporterskich zastosowań
ii. materiał najwyższej klasy aluminium
iii. teleskopowy mechanizm składania
iv. szeroki zakres pracy (od 75 do 230 cm), regulowany jest płynnie na dowolnej
wysokość) i uniwersalności zastosowań
v. statyw zapakowany jest w futerał
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vi. Gwarancja co najmniej 24 miesiące (gwarancja producenta)
c.

Walizka do przenoszenia
i. Wymiary nie więcej niż suma wymiarów -> 76x26x26 cm.
ii. Walizka ma posiadać rączkę do ciągnięcia i co najmniej dwa kółka transportowe
iii. Walizka ma posiadać uchwyt-uszy.
iv. Materiał walizki ma być wodoodporny.
v. Podwójnego zamek błyskawiczny.
vi. Statywy pakowane są na dnie torby, oddzielanej od lamp piankową przekładką.
vii. Górna część torby, przeznaczona na lampy posiada trzy demontowalne ścianki,
dzielące torbę na trzy sekcje.
viii. Gwarancja co najmniej 24 miesiące (gwarancja producenta)

3.

Cześć 3: Zakup: Statyw z 3 blendami (3 zestawy)
a.

Uchwyt do trzymania trzech blend.

b.

Zestaw do fotografowania zarówno w studio fotograficznym jak i podczas sesji na zewnątrz.

c.

Każde z ramion ma być ruchome i można je ustawić pod dowolnym kątem dla uzyskania
wymaganych efektów.

4.

d.

Statyw wykonany (wraz z ramionami z aluminium)

e.

statyw 200cm

f.

ramię poziome na blendę max. 60cm

g.

dwa ramiona boczne na blendy max, 80cm

h.

uchwyt ma posiadać pokrowiec transportowy

i.

Blenda kołowa złoto-srebrna (2 sztuki) min. 60 cm średnicy

j.

Blenda kołowa srebrno-biała (1 sztuka) min. 60 cm średnicy

k.

Blendy mają być składane i posiadać własne pokrowce

l.

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Cześć 4: Zakup: Mikrofon pojemnościowy (3 sztuki)
a.

mikrofon pojemnościowy na USB stereo z charakterystykami kierunkowości: kardioidalną,
dookólną i ósemkową

b.

certyfikat THX za przełomową technologię audio w zastosowaniach PC

c.

bardzo wysokiej jakości przetwornik analogowo-cyfrowy,

d.

Wyposażenie min. wzmacniacz słuchawkowy z kontrolerem głośności, przełącznik
charakterystyk kierunku, przycisk mute, pokrętło głośności na wejściu [in-put] i wyjściu [output] mikrofonu. Wszystko umiejscowione jest bezpośrednio na mikrofonie.

e.

kompatybilność: komputery PC i MAC,

f.

zasilanie wymagane / pobór mocy: co najwyżej 5V 150mA,

g.

próbkowanie: co najmniej 48 kHz,

h.

bit Rate: co najmniej 16bit,
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i.

kapsuły: co najmniej 3 kapsuły Blue 14 mm kondensorowe

j.

charakterystyka kierunkowości: co najmniej kardioidalna, ósemkowa, dookólna, stereo,

k.

czułość: co najmniej 4.5mV/Pa ( 1 kHz ),

l.

maksymalny poziom SPL: co najmniej 120db ( THD: 0.5% 1kHz ),

m. Wzmacniacz Słuchawkowy:

5.

n.

moc wyjściowa ( RMS ): co najmniej 130mW,

o.

THD: 0,009%,

p.

zakres przenoszonych częstotliwości: co najmniej 15 Hz – 22kHz,

q.

stosunek sygnału do szumu: 100db,

r.

wymiary nie więcej niż suma: 12 cm x 12,5 cm x 29,5 cm,

s.

waga mikrofonu : nie więcej 0.55 kg,

t.

waga statywu : nie więcej niż 1kg

u.

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Cześć 5: Zakup: Mikrofon stereo do aparatu fotograficznego (3 sztuki)
a.

stereofoniczny mikrofon pojemnościowy przeznaczony do współpracy z lustrzankami i małymi
kamerami.

b.

kierunkowa charakterystyka

c.

zmienny kąt zbierania (90/120 stopni)

d.

Szerokie pasmo przenoszenia co najmniej 30-18000Hz,

e.

współczynnik sygnału do szumu co najmniej 76dB

f.

wysoka czułość co najmniej -4dB,

g.

zasilanie baterią litową CR1632 3V.

h.

Zakres częstotliwości: co najmniej 30-18000Hz

i.

Czułość: co najmniej -4dB (0dB = 1V/Pa przy 1kHz)

j.

Kierunkowość: co najmniej 2x Single Point (90 lub 120 stopni)

k.

Impedancja wejściowa: 200 Ohm

l.

Stosunek S/N: co najmniej 76dB (1kHz przy 1Pa)

m. Maks. SPL: 120dB (przy 1kHz -< 1% THD)

6.

n.

Długość przewodu: co najmniej 28cm

o.

Złącze mikrofonowe: mini-Jack stereo

p.

Wymiary: suma co najwyżej 26x85x59mm

q.

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Cześć 6: Zakup: Statyw do aparatu fotograficznego wraz z głowicą kulową (3 sztuki)
a.

Stosowania z średnimi lustrzankami, aparatami bezlusterkowymi oraz kompaktami.

b.

Kolumna centralna może być również zamontowana odwrotnie (do góry nogami), ułatwiając
m.in. fotografowanie małych obiektów.

c.

Trójnóg ma co najmniej trójstopniowy system nachylenia nóg.
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d.

Standardowy gwint 3/8"

e.

głowica kulowa

f.

Głowica posiada zestaw poziomic oraz pewną blokadę szybkozłączki zapobiegającą
przypadkowemu wypięciu.

g.

W zestawie pokrowiec oraz saszetka poprawiająca jakość i komfort pracy z monopodem.

h.

Maksymalna wysokość: co najmniej 130,0cm (bez głowicy)

i.

Minimalna wysokość: co najwyżej 2,5cm (bez głowicy)

j.

Długość po złożeniu: co najwyżej 40,5cm

k.

Waga: co najmniej 1,06kg (bez głowicy)

l.

Ilość sekcji nóg: co najmniej 4

m. Materiał: aluminium, magnez
n.

Mocowanie głowicy: 3/8"

o.

Udźwig: co najmniej 5kg

p.

Funkcja monopodu!

q.

Głowica kulowa:
i. Wysokość: co najwyżej 8,0cm
ii. Waga: co najwyżej 0,27 kg
iii. Wymiary szybkozlączki: co najwyżej 40x40mm
iv. Udźwig: co najmniej 5kg
v. Metalowa szybkozłączka

r.
7.

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Cześć 7: Zakup: Telefon z możliwością użytkowania obiektywów o różnej ogniskowej oraz kręcenia
filmów wideo (3 sztuki)
a.

Wymiary co najwyżej 157,9 × 74,7 × 8,6 (7,8 bez wystającej optyki) milimetrów (dopuszczalne
odstępstwa +-5%)

b.

LTE kategorii 20. (2000/150 Mb/s)

c.

Masa co najwyżej 175 g

d.

Karta Wi-Fi 2-zakresowa, ac

e.

Ekran co najmniej 6,4 cala 1440 x 3040 pikseli

f.

NFC Tak

g.

Dynamic AMOLED, HDR10+,

h.

Bluetooth 5.0

i.

USB typu C

j.

Lokalizacja GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou

k.

RAM co najmniej 8 GB

l.

Pamięć flash co najmniej 128 GB

m. Akumulator co najmniej 4100 mAh
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n.

Obsługa microSDXC

o.

Aparat z tyłu: co najmniej Zdjęcia: 12 MP, f/1.5-2.4, ekwiwalent 26 mm (wide), Dual Pixel
PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, ekwiwalent 52 mm (tele 2x), AF, OIS, 16 MP, f/2.2, ekwiwalent 12 mm
(szerokokątny)
i. lampa doświetlająca LED, auto HDR, tryb AI rozpoznający scenę i optymalizujący
kolorystykę zdjęcia, asystent fotografa wskazujący użytkownikowi ewentualne błędy
w kompozycji zdjęcia
ii. Wideo: co najmniej 2160p @ 60 kl./s, 1080p @ 60 kl./s, Slo-Mo 720p @ 960 kl./s,
1080p @ 240 kl./s

p.

Aparat z przodu co najmniej Zdjęcia: 10 MP, f/1.9, ekwiwalent 26 mm, Dual Pixel PDAF 8 MP,
do analizy głębi sceny
i. Wideo: co najmniej 2160p @ 30 kl./s, 1080p @ 30 kl./s

q.

Cechy wymagane: Dual SIM, szybkie ładowanie przewodowe (w zestawie ładowarka co
najmniej 45W min. QuickCharge v3), szybkie ładowanie indukcyjne (Fast Wireless Charging
2.0), funkcja zwrotnego ładowania indukcyjnego (PowerShare), ultradźwiękowy czytnik linii
papilarnych pod powierzchnią ekranu, gniazdo minijack 3,5 milimetra, głośniki stereo,
wodoszczelna obudowa (IP68), miernik pulsu

r.

Ocena optyki za pomocą https://www.dxomark.com/category/smartphone-reviews/ co
najmniej 109 pkt.

s.

Ocena szybkości w bechmarku AnTuTu http://www.antutu.com/en/ranking/rank1.htm min.
330495 pkt. Jetstream https://browserbench.org/JetStream/ min. 89,7,

t.

Gwarancja co najmniej 24 miesięcy (gwarancja producenta) w zestawie dodatkowa karta
microSD 128GB

8.

Cześć 8: Zakup: Zestaw obiektywów do smartfona (3 zestawy)
a.

Obiektyw: Obiektyw 15x makro 120 °

b.

szerokokątny obiektyw 180 °,

c.

Obiektyw rybie oko,

d.

Filtr CPL,

e.

2.5x teleobiektyw

f.

Zgodność: smartfony jednoaparatowe (co najmniej Xiaomi Redmi 4X)

g.

Zestaw zawiera: co najmniej 2 x Klipsy, Pokrywki, Pokrowiec, Smycz, Ściereczkę do
czyszczenia

h.
9.

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy (gwarancja producenta)

Cześć 9: Zakup: Statyw do smartfonu (3 sztuki)
a.

Maksymalna długość statywu: co najmniej 183cm (pozycja monopodu, stopka wysunięta ku
górze)

b.

Maksymalna wysokość robocza: co najmniej 163cm (w pozycji monopodu: co najmniej 167cm)
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c.

Wysokość robocza przy całkowitym rozstawie nóg: co najmniej 158cm

d.

Minimalna wysokość robocza: co najwyżej 61cm

e.

Głowica ruchoma w trzech płaszczyznach - 3D

f.

Dwie poziomice (jedna sztuka na głowicy, druga w górnej części nóżek)

g.

Stopki nóżek - anty-poślizgowe, z automatycznym dopasowaniem do podłoża

h.

Rączka zamocowana na części wewnętrznej zwiększająca komfort noszenia

i.

Hak pod obciążenie, zapewniający większą stabilność statywu

j.

Waga – co najwyżej 1,4 kg

k.

Nośność maksymalna – co najmniej 4 kg

l.

Aluminiowe podporniki (co najmniej 3-etapowe)

m.

Rączka do regulacji wysokości głowicy

n.

Ilość sekcji: co najmniej 3

o.

uchwyt mocujący do smartfonów (musi pasować do co najmniej: Huawei P30 Pro, Samsung
Galaxy S10 5G, Honor 20 Pro, OnePlus 7 Pro, Huawei Mate 20 Pro, Huawei P20 Pro, Samsung
Galaxy S10 Plus, Xiaomi Mi 9)

p.

wodoodporny futerał

q.

Gwarancja co najmniej 12 miesięcy (gwarancja producenta)

10. Zamawiający dokona płatności przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od
momentu wystawienia faktury,
11. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego
przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub
parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć
produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który
złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny opis oferowanych produktów, z
którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej
(dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów
poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia.
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Załącznik 3
(wzór) ZAMÓWIENIE NR Z/…………………………………/2019 z dnia …………………………/2019
w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego WSISiZ/HORYZONTY/01/2019

Dostawa sprzętu audio-wideo w ramach projektu finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamawiający:

Wyższa Szkoła Informatyki
Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. 22 34 86 530
NIP: 527-120-19-02

Osoba prowadząca:

Wykonawca:

Po stronie Zamawiającego:

tel.
fax.
mail
NIP:

tel. 22 34 86 547
bartlomiej.solarzniesluchowski@wit.edu.pl
Po stronie Wykonawcy:
tel.
fax.
…@…

Termin dostawy: Do 30.06.2019

Sprzęt audio-wideo

Cześć 1: Cyfrowy aparat fotograficzny, obiektyw do ujęć szerokich, obiektyw do ujęć
portretowych, obiektyw do ujęć makro
Cześć 2: Oświetlenie 3*800W z dimmerem + 3*statyw + walizka do przenoszenia
Cześć 3: Statyw z 3 blendami
Cześć 4: Mikrofon pojemnościowy
Cześć 5: Mikrofon stereo do aparatu fotograficznego
Cześć 6: Statyw do aparatu fotograficznego wraz z głowicą kulową
Cześć 7: Telefon z możliwością wymiany obiektywu oraz kręcenia filmów wideo
Cześć 8: Zestaw obiektywów do smartfona
Cześć 9: Statyw do smartfonu
Wartość zamówienia (netto) słownie
Wartość zamówienia (brutto) słownie

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.
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Dodatkowe warunki realizacji
Warunki dostawy:
Warunki płatności:
Warunki gwarancji:
Ustalenia dodatkowe:

………………………………

………………..…………..…

…………………………………..

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

data, pieczęć i podpis

(Wykonawca)

(Kwestor)

(Rektor)
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ZAŁĄCZNIK 4
(WZÓR) PROTOKÓŁ ODBIORU NR PO/………………………………/2019 Z DNIA ………………………/2019
DOTYCZY ZAMÓWIENIE NR Z/…………………………………/2019 Z DNIA …………………………/2019
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WSISIZ/HORYZONTY/01/2019

Dostawa sprzętu audio-wideo w ramach projektu finansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamawiający:

Wyższa Szkoła Informatyki
Stosowanej i Zarządzania
ul. Newelska 6
01-447 Warszawa
tel. 22 34 86 530
NIP: 527-120-19-02

Osoba prowadząca:

Wykonawca:

Po stronie Zamawiającego:
tel. 22 34 86 547
bartlomiej.solarzniesluchowski@wit.edu.pl

tel.
fax.
mail

Po stronie Wykonawcy:
tel.
fax.
…@…

NIP:

CZĘŚĆ 1 POTWIERDZENIE WYKONANIA USŁUGI

1

2

3

4

Cześć 1: Cyfrowy aparat fotograficzny, obiektyw
do ujęć szerokich, obiektyw do ujęć portretowych,
obiektyw do ujęć makro
Cześć 2: Oświetlenie 3*800W z dimmerem +
3*statyw + walizka do przenoszenia
Cześć 3: Statyw z 3 blendami
Cześć 4: Mikrofon pojemnościowy

5

Cześć 5: Mikrofon stereo do aparatu
fotograficznego

6

Cześć 6: Statyw do aparatu fotograficznego wraz z
głowicą kulową
Cześć 7: Telefon z możliwością wymiany
obiektywu oraz kręcenia filmów wideo
Cześć 8: Zestaw obiektywów do smartfona
Cześć 9: Statyw do smartfonu

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

3 szt.

Inne:
Zamawiający potwierdza

Zamawiający odmawia potwierdzenia
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Wykonanie usługi
Data zakończenia dostawy:

Wykonania usługi
Data odmowy:
Podpis Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:

Podpis Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:

Opis nieprawidłowości:
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CZEŚĆ 2 PROTOKOŁU - ODBIÓR KOŃCOWY
Zamawiający dokonuje odbioru
podpisuje Protokół odbioru
Data odbioru:

końcowego

i

Zamawiający odmawia dokonania odbioru
stwierdzając wskazane niżej niezgodności
Data odmowy:

Podpis Zamawiającego:

Podpis Zamawiającego:

Imię i Nazwisko:

Imię i Nazwisko:

NIE
TAK

Przyjmuję do
wiadomości.
Data i podpis
Wykonawcy.

Imię i Nazwisko:

Pozycja
specyfikacji

LISTA WAD
Zamawiający stwierdza, że następujące niezgodności z postanowieniami Umowy lub OPZ
Przedmiot
Stwierdzone niezgodności

Data
usunięcia

