Warszawa, 28 listopada 2013 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2013/02/PwP
na: „zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do projektów animacyjnych: laptop (nr CPV 30212100-9), kamera (nr
CPV 32333200-8), aparat fotograficzny (nr CPV 38651000-3), dyktafon (nr CPV 32332100-0)
organizowane w ramach projektu „PwP Nowe Kompetencje”
1. Zamawiający:
Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy, ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa
tel.: (22) 826 10 16, fax.: (22) 826 10 16, e-mail: pcyf@pcyf.org.pl
NIP: 525-14-34-543, Regon: 011566612, KRS: 0000113705
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zapewnienie pięciu zestawów sprzętu elektronicznego niezbędnego
do projektów animacyjnych (na kaŜdy z zestawów składa się: laptop, kamera, aparat fotograficzny i dyktafon) wraz
z jego dostawą w następujące miejsca: trzech zestawów na terenie Warszawy oraz dwóch zestawów na terenie
Ostrołęki.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wymagania dotyczące sprzętu, sposobu jego dostarczenia oraz ubezpieczenia.
Sprzęt przeznaczony będzie dla młodzieŜy w wieku 15-24 lata, uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych.
Przedstawiając ofertę naleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe sprzęt będzie miał wielu uŜytkowników.
Wymagania dotyczące laptopa:
- parametry laptopa powinny umoŜliwić sprawne korzystanie z następujących programów: Adobe Photoshop CS6 Win
PL, Adobe Premiere Pro CS6 Win English, Adobe Audition CS6 Win English,
- solidna obudowa.
Wymagania dotyczące kamery:
- stosunkowo łatwa w obsłudze,
- zapewniająca stabilizację obrazu (dzięki odpowiedniej masie bądź posiadaniu funkcji stabilizacji obrazu),
- posiadająca moŜliwość manualnego ustawienia parametrów nagrywanego obrazu (w tym balansu bieli),
- wyposaŜona w przenośny mikrofon reporterski,
- zapisująca dane na karcie pamięci,
- z wyświetlaczem LCD i wizjerkiem,
- z wejściem mikrofonowym i słuchawkowym,
- z wejściem HDMI i USB,
- ze stopką do zamontowania na statywie,
- wyposaŜona w cięŜki statyw.
Wymagania dotyczące aparatu fotograficznego:
- stosunkowo łatwy w obsłudze,

- lustrzanka cyfrowa,
- obiektyw zmiennoogniskowy,
- statyw fotograficzny (średnio cięŜki).
Wymagania dotyczące dyktafonu:
- aktywacja głosem,
- regulacja czułości mikrofonu,
- wbudowany głośnik,
- blokada przycisków,
- redukcja szumów,
- zapisywanie daty nagrań (wbudowany zegar i datownik),
- posiadający gniazdo słuchawek, gniazdo mikrofonowe oraz moŜliwość połączenia z komputerem.
Informacje i wymagania dodatkowe:
- w ramach oferty proszę uwzględnić koszt dostarczenia ww. sprzętu do miejsc określonych w punkcie 2 niniejszego
zapytania,
- przy ocenie ofert brana teŜ będzie informacja oferenta dotycząca zapewnienia gwarancji i ubezpieczenia sprzętu,
- oferta powinna dotyczyć pięciu jednakowych sprzętów (pięć jednakowych laptopów, pięć jednakowych kamer, pięć
jednakowych aparatów fotograficznych, pięć jednakowych dyktafonów),
- poszczególne elementy zestawu nie musza być tej samej marki.
5. Termin realizacji:
Oferty naleŜy dostarczyć w terminie do 10 grudnia 2013 r. W przypadku wyboru oferty, sprzęt naleŜy dostarczyć do 20
grudnia 2013 r.
6. Sposób przygotowania oferty:
Zgodnie z formularzem ofertowym.
7. Opis sposobu przygotowania oferty
Ofertę naleŜy złoŜyć na formularzu ofertowym w formie pisemnej, faksowej lub elektronicznej (scan).
8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami
Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Sławomir Piwowarczyk tel. 22 826 10 16, e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
7. Miejsce, termin i sposób złoŜenia oferty
1) Ofertę naleŜy złoŜyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną, faxem bądź pocztą tradycyjną na
adres: Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy, ul. Kredytowa 6/20, 00-062 Warszawa , e-mail: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 10 grudnia 2013 r. do godz. 13.00
Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

8. Kryteria oceny ofert
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium ceny, parametrów sprzętu oraz oferowanych
usług dodatkowych (dostawa, gwarancja, ubezpieczenie).
9. Załączniki:
Formularz ofertowy
Sławomir Piwowarczyk
Koordynator projektu PwP Nowe Kompetencje

