Nr sprawy: 3210-8-2/21

Kraków, 29-07-2021
(miejsce i data)
Zapytanie ofertowe nr 3210-8-2/21 dotyczące projektu RPMP.02.01.02-12-0974/17 pn. PAUart. Katalog
zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie
naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4. realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 2 Cyfrowa Małopolska
Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby
Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
Zamawiający:
Nazwa: Polska Akademia Umiejętności
Adres: ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
NIP: 6761019051
REGON: 350528900
Tel: +48 12 424 02 00
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pau.krakow.pl
Adres strony internetowej: www.pau.krakow.pl
I PRZEDMIOT ZMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego i oświetleniowego do pracowni
digitalizacyjnej. Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych,
materiałowych, wykonawczych oraz prawnych.
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Minimalna gwarancja: 24 miesięcy.
Kod CPV Zamówienia:
38650000-6 „Sprzęt fotograficzny”, 31500000-1 „Urządzenia oświetlenia i lampy elektryczne”

Część I
Specyfikacja:
Dane techniczne
Obiektyw standardowy wysokiej jakości
50mm F1.4
autofocus
mocowanie: Nikon
średnica filtra: 77mm
zakres przesłony: 1,4-16
kąt widzenia: 46,8°
minimalny dystans ostrzenia: 0,4 m
Obiektyw szerokokątny zoom
14-24MM F/2.8G
autofocus
mocowanie: Nikon
zakres przesłony: 2,8-22
kąt widzenia: 114°–84°
minimalny dystans ostrzenia: 0,28 m

Ilość

1 szt.

1 szt.
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Teleobiektyw stałoogniskowy
85 mm f/1.4
autofocus
mocowanie: Nikon
średnica filtra: 77mm
zakres przesłony: 1,4-16
kąt widzenia: 28,5°
minimalny dystans ostrzenia: 0,85 m
Wysokiej jakości filtr polaryzacyjny kołowy 77mm kompatybilny z obiektywem
50mm
Wysokiej jakości filtr UV 77mm
Przedłużenie ramienia poprzecznego statywu kolumnowego (Manfrotto MN820)
Kabel USB 3.0 AM-AF 5m pozwalający na podpięcie aparatu Nikon D810 do
komputera
Zestaw do zawieszania tła (2 statywy+poprzeczka, wys.ok.4m i szer.min.3,5m)
Białe tło kartonowe w rolce 1,3x11m

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Tło kartonowe w rolce szerokość min. 3m białe

1 szt.

Wzorzec kolorów (przykład: X-Rite ColorChecker Passport) minimum 24 pola i ma
umożliwiać stworzenie profilu ICC.

3 szt.

Karta wzorcowa z neutralnymi punktami odniesienia (przykład: QP Card 101)

6 szt.

Część II
Generator światła błyskowego
podział mocy wyjściowej: asymetryczny fotocela
wyzwalanie radiowe
Moc max: minimum 1200Ws
stabilizacja temperatury barwowej
Głowice błyskowe kompatybilne z generatorem
Nadajnik radiowy kompatybilny z lampami, generatorem i aparatem Nikon D810
Softbox 100x60cm z pierścieniem mocowania kompatybilnym z głowicami
błyskowymi
Softbox ok. 90x60cm składany jak parasolka o mocowania kompatybilnym z
głowicami błyskowymi
Statyw do lamp studyjnych z poduszką powietrzną
maksymalna wysokość - 366 cm minimalna wysokość - 124 cm
długość po złożeniu - 107 cm
maksymalne obciążenie - 9.0 kg
waga 2.5 kg
Żarówki modelujące kompatybilne z głowicami błyskowymi
Kabel synchronizacyjny pozwalający podłączyć studyjne lampy błyskowe do
aparatu Nikon D810
Torba na lampy studyjne

1 szt.

2 szt.
1 szt.
2 szt.
2 szt.
2 szt.

10 szt.
1 szt.
1 szt.

II TERMIN SKŁADANIA OFERTY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin składania ofert: do 06.08.2021 do godz. 12:00
Wymagany maksymalny termin realizacji zamówienia: 06.09.2021
Miejsce realizacji projektu: Polska Akademia Umiejętności (pracownia digitalizacji)
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Ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
III MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty stanowiące odpowiedź na Zapytanie ofertowe należy składać w jednej z podanych poniżej
form:
a. elektronicznie: na adres poczty elektronicznej: zamowienia@pau.krakow.pl
b. elektronicznie: za pomocą systemu Baza Konkurencyjności (dalej: Baza Konkurencyjności)
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ poprzez zakładkę „OFERTY” dostępną w
karcie Zapytania ofertowego (ogłoszenia).
2. Oferta powinna być złożona:
a. w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną: mailowo, zgodnie z pkt 1b pow., w tytule maila
przekazującego ofertę należy wpisać „Zapytanie ofertowe nr 3210-8-2/21 oferta musi być przesłana w
formie skanu.
b. w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną zgodnie z pkt 1c pow., wykonawca składa ofertę
za pośrednictwem Bazy konkurencyjności dostępnej pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/. Szczegółowa instrukcja dot. rejestracji
Wykonawcy w Bazie konkurencyjności oraz sposobu dodawania oferty dostępna jest pod adresem:
https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction,
sekcja „Załączniki”, plik pod nazwą „Instrukcja oferenta w BK2021”.
3. Za termin złożenia oferty rozumie się termin:
a. jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 1a powyżej.
b. przesłania jej za pomocą systemu Baza Konkurencyjności zgodnie z pkt 1b. powyżej.
4. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu nadsyłania ofert. Każdorazowo
zamieści
stosowną
informację
w
Bazie
konkurencyjności
pod
adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w treści ogłoszenia.
IV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I
SPOSOBU OCENY OFERT.:
1.Wyłącznym kryterium oceny ofert jest cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w
Formularzu ofertowym.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną brutto.
3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium ceny : Przy ww. kryterium
zastosowana zostanie zasada minimalizacji – tzn. oferta o najniższej cenie uzyska największą liczbę
punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, liczba punktów zostanie wyliczona według następującego
wzoru:
Nazwa kryterium
Cena - C

Waga kryterium
100 %

Cena 100%:
Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
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4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów.
5. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli
te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. Cenę jako jedyne kryterium zastosowano ze względu na fakt , że opisując przedmiot zamówienia
Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego
przedmiotu, które wskazał w specyfikacji technicznej. (patrz przepis art. 91 ust. 2a Prawa zamówień
publicznych sformułowany w oparciu o zapisy Dyrektywy 2014/24/UE).
7. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty
dostawy/transportu, instalacji, uruchomienia.
8. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie niż w PLN. Do przeliczenia kwoty w innej
walucie Zamawiający będzie stosował średni kurs w NBP z dnia poprzedzającego dzień oceny oferty.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
11. Oferta musi być ważna przez okres co najmniej 30 dni, liczonych od dnia upływu terminu
składania ofert
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