Załącznik nr 2
Zamawiający:
Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra z Alkantary
i św. Antoniego z Padwy
Ul. Kościuszki 27A
07-100 Węgrów
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem projektora multimedialnego do sali multimedialnej w wirydarzu w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie w ramach projektu „Bliźniacze
klasztory: Węgrów i Rawa Ruska - wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego zakonu Reformatów dla rozwoju turystyki i życia społecznokulturalnego w Polsce i Ukrainie”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń wg. poniższej specyfikacji:
LP

ASORTYMENT

ILOŚĆ

1. Projektor multimedialny

1 szt.

2. Montaż i uruchomienie

usługa

PODSTAWOWE PARAMETRY
TECHNICZNE
natężenie źródła światła min. 5500 ANSI Lumenów,
rozdzielczość min. 1920x1080 albo większa
odpowiednie okablowanie i połączenia do interfejsu video (HDMI)
format obrazu 16:9 lub 16:10

3. Wykonawca udziela na dostarczone urządzenia gwarancji od dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu Umowy na okres podany w ofercie.
4. Wykonawca ma za zadanie na własny koszt dostarczyć, wnieść i zamontować urządzenia we
wskazanym przez Zamawiającego miejscu: sala multimedialna w wirydarzu w Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie, ul. Kościuszki 27a.
5. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań, tj. kartę katalogową produktu, na której przedstawione będzie proponowane urządzenie oraz potwierdzone jego parametry (karta winna zawierać co
najmniej wymagane w opisie parametry oraz zdjęcia) oraz zawierać informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym oraz nazwę producenta.
6. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca musi umożliwić weryfikację dostarczanych urządzeń i
w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie oceny, atesty, świadectwa, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane urządzenia wymogów jakościowych określonych w zapytaniu ofertowym, pod rygorem nie zawarcia lub
zerwania umowy z winy Wykonawcy.
8. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach zostały wskazane nazwy
producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.
9. Do urządzeń wskazanych w zapytaniu, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne,
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować urządzenia równoważne pod względem
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parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia powinny spełniać parametry określone w zapytaniu ofertowym i nie powinny
być gorsze od założeń w zapytaniu ofertowym.
10. Wykonawca powołujący się na zastosowanie urządzeń równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi Zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do
oferty informacjami na temat parametrów technicznych, szczegółowych rysunków technicznych,
atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kart katalogowych urządzeń zamiennych. Dokumenty te muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do
przyjętych w zapytaniu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.

Zadanie będzie realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

