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ZAPYTANIE OFERTOWE  
 

Muzeum Narodowe w Szczecinie prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę platformy obrotowej do 
automatycznej realizacji zdjęć dookólnych do Pracowni Digitalizacji Zbiorów. 
 
Projekt „www.muzeach” dofinansowany z Funduszy Europejskich. 
Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
 Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie. 
 
Zamówienie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  
na podstawie umowy  nr POPC.02.03.02-00-0009/18-00 
Beneficjent: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  
Partnerzy: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum – Zamek w Łańcucie 
 
Wymagania ogólne 
 
1. Dostarczona platforma obrotowa do automatycznej realizacji zdjęć dookólnych musi być 

produktem fabrycznie nowym i nieużywanym. 
2. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego, do wskazanego 

pomieszczenia. 
3. Przedmiot zamówienia  winien być dostarczony w oryginalnych opakowaniach producenta. 
4. Wykonawca powiadomi o godzinie dostawy Zamawiającego co najmniej 3 dni przed dostawą w 

formie pisemnej na adres mailowy a.pietak@muzeum.szczecin.pl oraz 
e.kmiecinska@muzeum.szczecin.pl 

5. Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w dni robocze pomiędzy godziną 7.30 do 15.30. 
6. Podczas dostarczania i odbioru urządzeń do siedziby Zamawiającego winien być obecny 

przedstawiciel Wykonawcy upoważniony do podpisania protokołu odbioru. 
7. Zamawiający po dostawie przed podpisaniem odbioru ma zagwarantowane prawo do włączenia 

każdego urządzenia, sprawdzenia jego parametrów, sprawdzenia sterowników oraz 
funkcjonalności i wersji oprogramowania układowego. 

8. Dostarczone urządzenia winny mieć zainstalowane najnowsze dostępne sterowniki producentów 
komponentów przedmiotu zamówienia. 

9. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien zawierać najnowszą dostępną wersją 
oprogramowania układowego. 



 
 
10. Do dostarczonych urządzeń zostanie udzielony instruktarz instalacji oraz użytkowania w siedzibie 

Zamawiającego, w dogodnie obustronnie ustalonym terminie. 
11. Opakowania nie będą wymagane do utrzymania warunków gwarancji. 
12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na przedmiot dostawy gwarancji oraz rękojmi za 

wady na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji oraz rękojmi za wady  rozpoczyna się z dniem 
podpisania protokołu odbioru. 

13. Termin dostawy: 14 dni od zawarcia umowy 
 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do tego pisma.  
Formularz cenowy stanowi załącznik nr 2 do tego pisma. 
Wzór umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do tego pisma 

 
Kontakt w sprawie : Arkadiusz Piętak 604 555 844 lub Ewa Kmiecińska 572 572 864 
 
Termin składania oferty: 21.02.2020  do godz. 14:00 
 
Ofertę prosimy składać pod adresem email: 
biuro@muzeum.szczecin.pl  


