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FORMULARZ OFERTY 
na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej 30 000 €. 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

GALERIA FOTOGRAFII MIASTA RZESZOWA 

ul. 3 MAJA 9, 35-030 RZESZÓW 

 

 

Sprawę prowadzi: Paulina Koń,  tel./faks 17 748 11 05, mail: pkon@gf.erzeszow.pl 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 

Aparat fotograficzny wraz z akcesoriami oraz skaner do fotografii (pozytywów i negatywów). 
 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                       (pieczęć Wykonawcy)                                                                                                                                                                  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na: 

1.1 Dostawę aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami.  

 

 

Specyfikacja techniczna aparatu - body: 

- mocowanie obiektywu: mocowanie F firmy Nikon lub równoważne
**

 

- rozmiar matrycy:  36 x 24 mm 

- typ matrycy: CMOS 

- liczba efektywnych pikseli: 46 mln 

- maksymalna rozdzielczość obrazu:  8256 x 5504 

- czułość ISO: od ISO 64 do ISO 25600  

- formaty plików zdjęciowych: RAW, JPG 

- liczba pól autofokusa: 153 pola AF 

- tryby pomiaru światła: matrycowy, centralnie ważony, punktowy 

- zakres pomiaru ekspozycji: od -3 do +20 EV. 

 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………...….. 

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 
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Specyfikacja techniczna obiektywu:  

- typ obiektywu: makro, 

- mocowanie obiektywu: mocowanie F firmy Nikon lub równoważne
**

 

- stała ogniskowa: 60 mm 

- jasność obiektywu: 2,8. 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………….……………..……….. 

 

……………………………………………………………………………………………...….. 

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 
* 
W związku z posiadanym i wykorzystywanym przez Zamawiającego sprzętem – kompletem 

obiektywów marki NIKON, zaoferowany sprzęt powinien być kompatybilny z nim. Zaoferowany 

sprzęt nie może pogorszyć funkcjonalności i współpracy z innym sprzętem eksploatowanym u 

Zamawiającego, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z 

dostosowaniem aktualnie działającej infrastruktury Zamawiającego. 

 

Dodatkowo:  

 

- akumulator jonowo-litowy odpowiedni do ww. body aparatu o pojemności 1900 mAh i 

napięciu 7 V. 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:……………….…………………………...……….. 

 

……………………………………………………………………………………………...….. 

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

- torba na ramię na sprzęt fotograficzny o wymiarach wewnętrznych komory głównej: 42 x 12 

x 31 cm i w kolorze czarnym. 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………..………………….…….. 

 

……………………………………………………………………………………………...….. 

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

- adapter do digitalizacji klisz za pomocą aparatu fotograficznego - mocowanie z obiektywem 

makro 60 mm. 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………..………………….…….. 

 

……………………………………………………………………………………………...….. 

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 
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- panel oświetleniowy LED: 

 

- liczba diod LED min.: 500 

- moc min.: 30W 

- fotometria min.: 1200 lx 

- temperatura barwowa: 5600 K 

- minimalne wymiary netto (panel):  szer. 250  x  wys. 170  mm. 

 

NAZWA LUB MODEL, PRODUCENT:…………………………..………………….…….. 

 

……………………………………………………………………………………………...….. 

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 

 

 

1.2 Dostawę skanera do fotografii (pozytywów i negatywów).  
 

Specyfikacja techniczna skanera: 

- typ skanera: skaner płaski do materiałów refleksyjnych i transparentnych (negatywy na 

szkle, na celuloidzie, fotografie na papierze). 

- format: A4 

- technologia: CCD 

- źródło światła: LED 

- interfejs: USB 

- rozdzielczość optyczna: do 4800 dpi w przypadku refleksyjnego skanowania zdjęć, do 6400 

dpi w przypadku skanowania z wykorzystaniem uchwytów klisz, 

- gęstość optyczna: 4 Dmax 

- format pliku zawierającego zeskanowany obraz: PDF, BMP, JPEG, TIFF 

- zgodność z systemami operacyjnymi: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 

Vista, Windows XP 

- gwarancja: 12 miesięcy 

- dodatkowe wyposażenie: uchwyty do klisz na negatywy i slajdy - 35 mm, średni format i 4 x 

5 cali, kabel USB, kabel zasilający, zasilacz sieciowy, oprogramowanie. 

 

NAZWA LUB MODEL SKANERA, PRODUCENT:…………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

CENA BRUTTO:……………………………………………………………………………… 
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Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów: cena (brutto) - 100% 

znaczenia. 

 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin ważności oferty: ……………………. 

b) warunki płatności: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury, złożonej w siedzibie 

Zamawiającego,  

c) okres gwarancji …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….., 

d) …………………………………………………………………………………………… 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,  

 w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych w niniejszej specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem na adres: 

pkon@gf.erzeszow.pl) na Formularzu Oferty do dnia 2.10.2019 r. (środa) do godz. 12.00. 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 

................................dn. ............................                           ........................................................... 
podpis(y)  i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

  

 

      

 

 

 

 

 
                                                                    (pieczęć Wykonawcy)  


