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                                                                                                                            Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

…………………………………. 
    pieczątka firmowa 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zamówienie pn.: „DOSTAWA PROJEKTORA NA POTRZEBY KINA LUNA” 

 

Nazwa wykonawcy ………………………………………………………………………………………………………………… 

Siedziba …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Regon ………………………………………………………………….. NIP ………………………………………………………… 

Tel. ………………………………………………………………………. Fax ………………………………………………………… 

Email …………………………………………………………………… Internet ………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wartośd zamówienia bez 
podatku VAT (netto) 

Wartośd podatku VAT Wartośd zamówienia z 
podatkiem VAT (brutto) 

   

Wartośd brutto słownie ……………………………………………………………. 

 

ww. cena wynika z poniższej kalkulacji: 

 

Pozycja Nazwa  Ilośd  

Cena 
jednost. bez 
VAT 

VAT Wartośd z VAT 

1  Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI 1    

2 

 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie 
DCI, ilośd wbudowanej pamięci nie mniej niż 
5.5TB 1 

   

3 
 Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów 
wizyjnych z innych  źródeł  1 
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4 

 Odpowiedni obiektyw do projektora 
cyfrowego umożliwiający projekcje w 
standardzie DCI w kinie Luna 1 

   

5 
 Dedykowany komputer lub panel sterujący 
projektora 1 

   

6 
 Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji 
cyfrowych 1 

   

7 Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy 1    

8 Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów 1    

 

Okres gwarancji (w miesiącach): ……………………………………………. 

Termin realizacji usług serwisowych (w godzinach):………………………………… 

 

Akceptuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 28 dni od dnia zawarcia 
umowy. 

Akceptuję termin płatności 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału 
prawidłowo wystawionej faktury. 

 

Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach realizacji zamówienia: Tak / Nie * 

Wartośd lub częśd zamówienia, które będzie zlecone stronom trzecim: 

……………………………………………………………………………………………………… 

*zaznacz właściwe 

 

Oświadczam, że z pełną starannością zapoznałem/łam się ze specyfikacją istotnych 
warunków niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeo, zdobyłem/łam konieczne 
informacje do przygotowania oferty oraz podpiszę umowę na warunkach określonych we 
wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 

 

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą w okresie wskazanym w SIWZ. 

 

……………….………………..  ………………………………………………….. 
Miejsce i data  Podpisy i pieczęd osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

…………………………………. 
    pieczątka firmowa 

 

 

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ....................................................................................................................... 

tel. .............................. faks ............................... e-mail ............................................................... 

 

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH W OSTATNICH 3 LATACH 

 
Lp. 

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

telefon) 

Nazwa i 

miejsce 

dostaw 

(adres 

zadania) 

Opis 

przedmiotu 

dostawy 

Czas realizacji 
 Wartośd 

zrealizowanych 
dostaw brutto w 

zł Początek Zakooczenie 

 
 
 

 
1. 

      

 
 

 
2. 

      

 

 

Do niniejszego wykazu należy dołączyd dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały 

wykonane należycie (referencje). 

 

 

……………….………………..  ………………………………………………….. 
Miejsce i data  Podpisy i pieczęd osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

…………………………………. 
    pieczątka firmowa 

 

 

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................... 

tel. .............................. faks ............................... e-mail ............................................................. 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYD W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
Lp. 

Wykaz 

osób 

Kwalifikacje 

zawodowe / 

doświadczenie/ 

wykształcenie 

niezbędne do 

wykonania 

zamówienia 

Zakres 

wykonywanych 

przez nie 

czynności 

Informacje o 
podstawie do 
dysponowania 
tymi osobami 

Informacja o szkoleniu 
autoryzowanym przez 

producenta przedmiotu 
zamówienia uprawniające 

do przeglądów, konserwacji, 
montażu oraz napraw 

urządzeo stanowiących 
przedmiot zamówienia* 

 
 
 

 
1. 

     

 
 

 
2. 

     

 

*Dopuszcza się dołączenie certyfikatów potwierdzających ukooczenie takiego szkolenia 
zarówno w Polsce jak i zagranicą. 

 

……………….………………..  ………………………………………………….. 
Miejsce i data  Podpisy i pieczęd osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

…………………………………. 
     pieczątka firmowa 

 

 

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................... 

tel. .............................. faks ............................... e-mail ............................................................. 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na  zamówienie pn.  „DOSTAWA PROJEKTORA NA POTRZEBY KINA LUNA” 

oświadczamy, że : 

 

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych z 29 stycznia 2004 r.  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24. ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówieo 
publicznych* 

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówieo 
publicznych* 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 
ustawy Prawo zamówieo publicznych, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących 
do grupy kapitałowej. 

 

 

……………….………………..  ………………………………………………….. 
Miejsce i data  Podpisy i pieczęd osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 

*niepotrzebne skreślid 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA nr …. / ….. /2015 (WZÓR UMOWY) 

 

W dniu …………….. w Warszawie pomiędzy  
Projekt Kino Sp. z o. o., ul. Marszałkowska 28, 00-576 Warszawa, NIP: 525-258-50-08,  
Regon: 147210410, reprezentowaną przez:  
Piotra Olaka – Prezesa Zarządu,  

zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

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

NIP: ………………….; REGON: ……………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, w rezultacie dokonania przez 
Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego, wyboru oferty - została zawarta 
umowa o następującej treści. 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca na podstawie warunków określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i w niniejszej umowie przyjmuje do wykonania zakup, 
dostawę oraz montaż, uruchomienie i zestrojenie kompletnego zestawu kinowego do 
projekcji 2D w ramach zadania: „DOSTAWA PROJEKTORA NA POTRZEBY KINA LUNA”. 

2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia stanowi kompletny zestaw określony 
szczegółowo w ofercie wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy, w skład którego 
wchodzą: 

a) Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI – 1 szt. 

b) Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI, ilośd wbudowanej pamięci nie mniej niż 
5.5TB – 1 szt. 

c) Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych  źródeł – 1 szt. 

d) Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora – 1 szt. 

e) Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w 
kinie Luna – 1 szt. 

f) Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy – 1 szt. 

g) Dostawa, montaż i szkolenie kinooperatorów.  

 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie, zaplecze osobowe oraz 
sprzęt do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się go wykonad z należytą 
starannością zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 
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4. Dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy oraz nie był przedmiotem wystaw i prezentacji. 

5. Dostarczony sprzęt nie posiada wad fizycznych i prawnych oraz będzie gotowy do 
użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

6. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji niewyłącznej na oprogramowanie projektora 
na następujących polach eksploatacji: 

- nieograniczonego w czasie użytkowania przez Licencjobiorcę oprogramowania zgodnie z 
jego funkcją, przeznaczeniem i warunkami Umowy; 

- nieograniczonego w czasie samodzielnego serwisowania oprogramowania. 

W celu wykonania uprawnieo wynikających z licencji, o której mowa powyżej Wykonawca w 
terminie 3 dni roboczych przed upływem gwarancji przekaże Zamawiającemu wszelkie kody 
serwisowe i administracyjne oraz inne narzędzia niezbędne do wykonywania tych 
uprawnieo, o ile Producent danego oprogramowania nie wyraża sprzeciwu lub nie jest to 
sprzeczne z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Producentem. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej umowy 
oraz za działanie lub zaniechanie osób które działały na jego zlecenie, w jego imieniu, na jego 
rzecz albo z jego zamówienia przy wykonaniu tej umowy. 

 

§ 2. 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie przedmiotu umowy terminowo i 
jakościowo dobrze zgodnie z przedstawioną ofertą, dokonanie wszelkich niezbędnych 
uzgodnieo i zgłoszeo, dostarczenie Zamawiającemu atestów i aprobat technicznych 
dostarczanych elementów i użytych materiałów. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnośd wobec osób trzecich za wszelkie szkody 
spowodowane w związku z prowadzoną usługą. 

3. Wykonawca oświadcza, że zamówienia zrealizuje samodzielnie/z udziałem 
podwykonawców.* Elementy zamówienia wykonywane przez podwykonawców: …………. *. 

 

§ 3. 

1. W przypadku ujawnienia wad i braków ilościowych i jakościowych w trakcie odbioru lub 
przed odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany 
przedmiotu umowy na wolny od usterek (wad) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych usterkach w 2 
egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron i podpisany przez obie strony. 

2. Zamawiający odmówi przyjęcia przedmiotu umowy, jeśli nie będzie on odpowiadał 
opisowi zawartemu w SIWZ oraz w ofercie. W takim przypadku wykonawca zobowiązuje się 
do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
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3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie naruszają i nie wyłączają stosowania postanowieo umownych i 
kodeksu cywilnego dotyczących kar umownych, odstąpienia od umowy oraz rękojmi za wady 
i nie przesuwają terminu wydania przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może odstąpid 
od umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy oraz zlecid jego wykonanie innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy i żądad naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

 

§ 4. 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania z ramienia Zamawiającego jest Piotr Olak. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania z ramienia Wykonawcy jest ……………. 

 

§ 5. 

1. Termin wykonania zamówienia:……………. 

 

§ 6. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ryczałtowe ustalone według oferty. 

2. Łączną wartośd wynagrodzenia za przedmiot umowy strony ustalają w wysokości: 

⇒ Kwota brutto: ……………….. zł (słownie: …………………………………………………………… i …/100). 

⇒ w tym podatek VAT w wysokości 23 %. 

3. Kwota określona w ust. 2. zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 
mowa w §1, wynikające z SIWZ, specyfikacji technicznej, zakresu robót oraz następujące 
koszty: podatek VAT, koszt wszelkich robót przygotowawczych, jak również koszty zgłoszeo, 
uzgodnieo oraz innych czynności niezbędnych do wykonania zamówienia. 

4. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w jednej fakturze po odbiorze koocowym w 
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

5. Podstawą do wystawienia faktury koocowej jest protokół odbioru koocowego oraz 
protokół usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………. (liczba miesięcy zgodna z ofertą) miesięcznej 
gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez wykonawcę i 
Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. Termin gwarancji 
ulega przedłużeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji o okres zaczynający się datą 
zgłoszenia jej na piśmie a zakooczony dniem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 
wolnego od wad czy też usterek. 
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3. Udzielona gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły związane z funkcjonowaniem 
urządzenia. Wykonawca zapewnia min. 1 bezpłatny przegląd gwarancyjny rocznie przez cały 
okres trwania umowy gwarancyjnej. 

4. Wykonawca w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy, 
przedłoży Zamawiającemu pisemne szczegółowe warunki gwarancji i eksploatacji 
przedmiotu umowy, wraz z podaniem terminu upływu gwarancji oraz karty gwarancyjne 
poszczególnych urządzeo, instrukcje obsługi, atesty, aprobaty techniczne itp. Wymienione 
dokumenty muszą byd w języku polskim. 

5. Wykonawca w czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do zapewnienia 
pełnej funkcjonalności całości przedmiotu umowy poprzez bezpłatne usuwanie usterek w 
zakresie udzielonej gwarancji. 

6. Wykonawca przyjmowad będzie zgłoszenia usterek pod nr telefonu ………………………… i 
poczty elektronicznej: …………………………… 

7. Maksymalny termin realizacji usług serwisowych wynosi ……….. (liczba godzin zgodna z 
ofertą) godziny od daty zgłoszenia usterki emailem lub fax. Przez termin realizacji usług 
serwisowych Zamawiający rozumie czas, w jakim Dostawca jest zobowiązany usunąd 
zgłoszone usterki lub dostarczyd urządzenia zamienne. 

8. Usługi serwisowe wykonywane będą przez Wykonawcę przez okres …… (liczba miesięcy 
zgodna z okresem gwarancyjnym) miesięcy. 

9. W przypadku niemożności dochowania terminu, o którym mowa w ust. 7 Wykonawca 
zobowiązuje się dostarczyd sprzęt zastępczy. 

10. W przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad, Zamawiający może zlecid ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i 
dodatkowo obciążyd Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 umowy. 

11. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą byd dochodzone także po upływie terminu gwarancji, 
jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw 
części zamiennych do przedmiotu zamówienia nie krócej, niż dwa lata po upływie gwarancji. 

 

§ 8. 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. W przypadku stwierdzenia opóźnieo w realizacji robót w stosunku do ustalonego terminu, 
naliczone zostaną kary umowne za nieterminowe wykonanie robót. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia wykonawcy 
brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 

a) 0,2 % wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdy dzieo opóźnienia w wykonaniu 
przedmiotu umowy, 
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b) 0,1 % wynagrodzenia wykonawcy brutto za każdą godzinę opóźnienia w terminie realizacji 
usługi serwisowej w stosunku do terminu zadeklarowanego w ofercie 

5. Kary umowne określone w ustępie 4 litera a) i b) będą liczone w następujący sposób: 
wynagrodzenie wykonawcy brutto x wysokośd kary w % x ilośd dni opóźnienia = wysokośd 
kary zaokrąglona do 2-ch miejsc po przecinku. 

6. Należności z tytułu kar umownych mogą byd potrącone z faktury Wykonawcy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia wykonawcy 
brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego, przenoszącego wysokośd kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

 

§ 9. 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% kwoty 
brutto (zaokrąglonej do pełnych złotych), o której mowa w § 6 ust. 1 tj. kwotę: …………. zł., 
(słownie zł.:  …………………………………………..). 

2. Przed dniem zawarcia umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną kwotę 
ustalonego w ust. 1 zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej lub 
gwarancji bankowej. 

3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia podpisania bez jakichkolwiek 
zastrzeżeo protokołu odbioru.  

4. Strony postanawiają, że na poczet zabezpieczenia roszczeo z tytułu gwarancji zostanie 
zatrzymana przez Zamawiającego kwota w wysokości 30% kwoty, o której mowa w ust.1, tj. 
……………zł. (słownie: ………………………………………………………).  

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w § 8 ust. 4 zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 14 
dni po upływie okresu gwarancji wynoszącej …. (liczba miesięcy zgodna z okresem 
gwarancyjnym) miesięcy w przypadku, gdy wady stwierdzone w okresie gwarancji będą 
niezwłocznie usuwane przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający może wstrzymad się ze zwrotem zabezpieczenia roszczeo z tytułu gwarancji, 
o którym mowa w § 8 ust.4, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
stwierdzonych wad w okresie gwarancji do czasu usunięcia wad. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy wnoszonego w innej formie niż pieniężna w przypadku przekroczenia terminów 
wymienionych w umowie. 

 

 

§ 10. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
okolicznościach: 
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a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawarcia umowy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpid w terminie 30 dni od chwili 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy zostanie wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie ogłoszona 
upadłośd Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolnośd finansowania robót, 

c) w przypadku wadliwego i niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę, z zachowaniem roszczeo za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierad uzasadnienie. Prawo do odstąpienia od umowy 
może zostad zrealizowane nie później niż do dnia sporządzenia protokołu koocowego 
odbioru robót. 

3. W przypadkach odstąpienia od umowy, o których mowa w ust.1. Wykonawca ma prawo 
żądad wynagrodzenia należnego za czynności wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 11. 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzied w chwili zawierania umowy – w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może jedynie żądad wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy – podstawę wynagrodzenia stanowi protokół odbioru robót sporządzony na dzieo 
odstąpienia od umowy, 

- zostanie złożony do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona 
upadłośd lub likwidacja Wykonawcy albo zostaną podjęte czynności w celu rozwiązania jego 
przedsiębiorstwa, 

- zostanie wydany nakaz zajęcia mienia albo rachunku bankowego Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpid w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierad uzasadnienie. 

 

 

§ 12. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieśd całości lub części wierzytelności 
z niniejszej umowy na osoby trzecie. 
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3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizowanej umowy jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13. 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze 
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

…………………………………. 
    pieczątka firmowa 

 

 

OPIS SPRZĘTU, KTÓRY MA BYD DOSTARCZONY 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na zamówienie pn.: „DOSTAWA PROJEKTORA NA POTRZEBY KINA LUNA” 

 

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy ..................................................................................................................... 

tel. .............................. faks ............................... e-mail ............................................................. 

 

Pozycja Nazwa 

Typ, 

model 

Parametry 

techniczno-

użytkowe 

Producent Kraj 

pochodzenia/ 

rok produkcji 

1  Kinowy projektor cyfrowy w standardzie DCI     

2  Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI     

3 

 Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów 

wizyjnych z innych  źródeł, ilośd wbudowanej 

pamięci nie mniej niż 5.5TB   

   

4 

 Odpowiedni obiektyw do projektora 

cyfrowego umożliwiający projekcje w 

standardzie DCI w kinie Luna  

   

5 

 Dedykowany komputer lub panel sterujący 

projektora  

   

6 

 Lampa o odpowiedniej mocy dla projekcji 

cyfrowych  

   

7 Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy     

 

……………….………………..  ………………………………………………….. 
Miejsce i data  Podpisy i pieczęd osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy 

 


