Zaproszenie do składania ofert ZTT/4.8/2016 z dnia 18.10.2016r

Opera Wrocławska

Zamawiający:

z siedzibą przy ul. Świdnicka 35
Wrocław
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Przedmiot zamówienia:

Dostawa 60 szt lampek wraz z akcesoriami do oświetlenia pulpitów
orkiestrowych Opery Wrocławskiej w tym:
1. 50 sztuk lampek o parametrach:
materiał: stal lub aluminium (kolor czarny)
oprawa: oprawa wraz klemą do montażu oraz regulacją na „gęsiej szyjce”
mocowanie do pulpitu: klemy samozaciskowe
typ przyłącza: XLR - 2 pin
zasilanie: regulowane 18-28V
źródło światła: LED (minimalna ilość diód = 25)
regulacja natężenia światła: tak
regulacja temperatury: tak
temperatura: 2500 - 4500K
żywotność żarówki LED: min 50 000 godzin
gwarancja: min 2 lata
2. 10 sztuk lampek o parametrach:
materiał: stal lub aluminium (kolor czarny)
oprawa: 2 niezależne oprawy wraz klemami do montażu oraz regulacją
na „gęsiej szyjce”
mocowanie do pulpitu: klemy samozaciskowe
typ przyłącza: XLR - 2 pin
zasilanie: regulowane 18-28V
źródło światła: LED (minimalna ilość diód = 25)
regulacja natężenia światła: tak
regulacja temperatury: tak
temperatura koloru 2500 - 4500K
żywotność żarówki LED: min 50 000 godzin
gwarancja: min 2 lata
3. 60 sztuk okablowanie
typ przyłączy: XLR 2 pin (obustronnie)
długość przewodu: min 2m
4. zasilacz 4 sztuki
zasilanie: 230 V
możliwość zasilania min 15 lampek
możliwość sterowania DMX
Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia - 20.11.2016
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Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące
kryteria:
Kryterium oceny:



będzie zgodna z opisem przedmiotu zamówienia



będzie zawierała najniższą cenę.

Siedziba Zamawiającego:
Miejsce składania ofert:

Forma złożenia ofert:

Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35,
50-066 Wrocław


na adres mail: karol.dutczak@opera.wroclaw.pl



Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych;



Oferta powinna wpłynąć do siedziby Opery Wrocławskiej
w terminie do dnia 25.10.2016 r. do godziny 10:00…



O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu.



Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na
swojej stronie internetowej.



Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Termin złożenia ofert:

Inne postanowienia

Sporządził: Karol Dutczak
Kierownik Techniczny

Zatwierdził: Kazimierz Budzanowski
Zastępca Dyrektora
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