
Warszawa, dnia 21.10.2020 r.  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

w postępowaniu na 

Zakup i dostawę sprzętu audio-video 

1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 

Teatr BAJ z siedzibą przy ul. Jagiellońska 28, 03-719 Warszawa, zwany dalej „Zamawiającym”. 

Tel. 22 619 90 96, e-mail: teatr@teatrbaj.pl 

 2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup sprzętu audio-video zgodnie z modelami, 
ilościami/sztukami i zastrzeżeniami wskazanymi w załączniku nr 2 oraz dostarczenie zamówienia pod 
adres: ul. Burdzińskiego 5, 03-480 Warszawa. 
 
Wzór umowy na realizację zamówienia stanowi załącznik nr 3. 
 

Osoba udzielająca informacji: Maciej Górnicki-Olszewski, tel. 515 252 147 
e-mail: m.gornicki@teatrbaj.pl   

3. KRYTERIA  WYBORU 

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która będzie spełniać wymogi niniejszego zaproszenia 
a cena realizacji zamówienia będzie najniższa spośród złożonych ofert.  

4.  FORMA OFERTY 

Wymagana forma złożenia oferty: 

Wg wyboru Wykonawcy składającego ofertę: 
➢ pisemnie, osobiście – na adres Teatr Baj, ul. Brechta 7, 03-472 Warszawa, 
➢ pocztą elektroniczną na adres: m.gornicki@teatrbaj.pl i teatr@teatrbaj.pl. 

 

Zaleca się złożenie oferty z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do 
niniejszego Zaproszenia. Zamawiający dopuszcza sporządzenie oferty w innej formie niż proponowany 
wzór formularza oraz przekazanie szczegółowych informacji nt. przedmiotu oferty (w tym w postaci 
np. folderów, katalogów, itp.). 

5.  TERMIN PRZESŁANIA OFERTY  

Prosimy o przesłanie oferty w formie wskazanej w pkt. 4 w terminie do dnia 29.10.2020 r. do godz. 
12:00. 

6. RODO 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informacja o zasadach przetwarzania Państwa 
danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych dostępna jest pod 
adresem: inspektor.do@teatrbaj.pl. 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

Wykonawca/cy składający ofertę: 
 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 
 

 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:………………………………………..…… 
tel: …………………………………..lub adres e-mail:………….……………….. 
 
 

Teatr BAJ 
 ul. Jagiellońska 28,  

03-719 Warszawa 
 
 
Oferujemy wykonanie całości zamówienia, zgodnie ze wszystkimi wymogami, o których mowa                        
w Zaproszeniu do złożenia oferty za cenę łączną: 

 

 
ŁĄCZNA CENA BRUTTO 
 

 
……………….………..…… zł 

 
SŁOWNIE ……………………………………………………………………………………………………………………..…... 

 

SZCZEGÓŁOWE CENY BRUTTO: 
(wymienione szczegółowe ceny brutto za poszczególne elementy zamówienia i dostawę) 

 

 

 

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

(miejscowość) (data) (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

Lista sprzętu audio-video 

w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu audio-video 

 

 

MODEL ILOŚĆ/SZTUK 

Kamera Panasonic AG-DVX200 2 

Kamera Panasonic AG-CX10 1 

Mikser ATEM Mini Pro ISO 1 

Karta pamięci ANGELBIRD AV PRO SD MK2 128GB V60 | 1 PACK (AVP128SDMK2V60) 3 

Statyw video MANFROTTO MVK504XTWINGA z dolną rozpórką i głowicą 504X 2 

Statyw video CAMROCK TH70 1 

Konwerter Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI Dwukierunkowy 3 

Zasilacz USB - Blackmagic Micro Converter - OEM 3 

Kabel ROLAND RCC-100-SDI - przewód SDI Black Series 30m 3 

Program Blackmagic Design DaVinci Resolve 16 Studio dongle (klucz licencji) 1 

Tło tekstylne Quadralite zielone 2,85x6m 1 

Tło tekstylne Quadralite niebieskie 2,85x6m 1 

Tło tekstylne Quadralite białe 2,85x6m 1 

Mikrofon pojemnościowy kierunkowy Sennheiser MKE 600 do kamery 1 

Słuchawki Audio-Technica ATH-M50x 2 

Lampa pierścieniowa LED Yongnuo YN308 - WB (3200 K - 5500 K) + zasilacz 1 

 

 

Sprzęt musi być nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. 

Sprzęt powinien posiadać wymagane deklaracje CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi 

w języku polskim dostępne on-line na stronie producenta lub Wykonawcy. 

 

 



Załącznik nr 3 

 

WZÓR  

UMOWA 

na zakup i dostawę sprzętu audio-video 

 

zawarta w dniu …............................................, pomiędzy: 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

 

zwaną dalej Wykonawcą,  

Łącznie zwanych Stronami. 

W rezultacie zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami art. ……………..ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz 

aktów wykonawczych do tej ustawy, Strony postanawiają co następuje: 

 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa na rzecz Zamawiającego sprzętu audio-video oraz 

dostarczenie go pod adres ul. Burdzińskiego 5, 03-472 Warszawa, zwanego dalej Sprzętem, 

zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie w oryginalnych 

nienaruszonych opakowaniach. Sprzęt powinien posiadać wymagane deklaracje CE lub 

deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi w języku polskim dostępne on-line na stronie 

producenta lub Wykonawcy. 

 

§ 2 Termin realizacji umowy  

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do …..od dnia 

zawarcia niniejszej umowy. 

 

§ 3 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

w wysokości brutto ………………….tj. cena netto wynosi …………….(słownie: …). 



2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną 

w związku z wykonaniem umowy wykonawczej, w tym ubezpieczenie, gwarancję, koszty 

transportu, załadunku i rozładunku. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego 

jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat i podatków poniesionych przez Wykonawcę 

w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy …………………………. w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do 

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 3, jest protokół odbioru 

końcowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy, podpisany przez obie Strony 

umowy bez zastrzeżeń. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. Cesja wierzytelności wynikająca z realizacji niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§4 Oświadczenia Wykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że Sprzęt stanowi jego wyłączną własność, są fabrycznie nowe, 

nieużywane, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz nie toczy się żadne 

postępowanie, którego przedmiotem są elementy Sprzętu oraz nie są one obciążone zastawem, 

zastawem rejestrowym ani zastawem skarbowym ani żadnymi innymi ograniczonymi prawami 

rzeczowymi 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę przy zachowaniu najwyższej staranności, 

uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej i stosowanymi normami technicznymi. 

 

§5 Dostawa i odbiór Sprzętu 

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, pod adresem 

wskazanym w §1 ust. 1. 

2. Wszelkie koszty związane z dostawą tj. koszty transportu, opakowania, instalacji, 

konfiguracji uruchomienia i montażu obciążają Wykonawcę. 

3. Za datę wykonania Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru bez żadnych 

uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Wszystkie czynności odbiorcze, w tym 

również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego powinny 

zakończyć się w terminie wykonania Umowy określonym w § 2 Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o dokładnym terminie 

dostawy, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. 

5. Dostarczenie przedmiotu umowy będzie realizowane w dni robocze (dzień tygodnia od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 

8:00 do 16:00). 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Sprzętu, do czasu 

ich odbioru przez Zamawiającego. 



7. Zamawiający dokona uruchomienia Sprzętu w obecności Wykonawcy i dokona odbioru lub 

zgłosi zastrzeżenia uzasadniające odmowę dokonania odbioru. Zamawiający ma prawo 

odmówić odbioru wszystkich elementów Sprzętu szczególności w przypadku stwierdzenia 

wad wybranych elementów Sprzętu lub zainstalowanego w nich oprogramowania, 

niekompletności dostawy, niedostarczenia licencji do Oprogramowania . 

8. W przypadku zgłoszenia uwag ze strony Zamawiającego, Zamawiający  

wyznaczy termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń, w którym Wykonawca na własny 

koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia w całości.  

W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie do 

postanowień niniejszego paragrafu. Za datę odbioru uważa się datę odbioru 

uwzględniającego wszystkie uwagi lub zastrzeżenia zgłoszone w imieniu Zamawiającego 

9. W przypadku nieuwzględnienia uwag o których mowa w ust 8 przez Wykonawcę lub 

uwzględnienia ich niezgodnie z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od Umowy w całości lub w części oraz żądania kary umownej, o której mowa 

w § 8 ust 2 Umowy.  

10. Korzyści i ciężary związane ze Sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia sprzętu przechodzą z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą odbioru 

ilościowego Sprzętu, potwierdzoną zatwierdzonym przez obie strony protokołem odbioru 

ilościowego bez uwag i zastrzeżeń.  

11. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca dołączy karty gwarancyjne producenta 

Sprzętu. 

 

§ 6 Osoby odpowiedzialne  

 

1.Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie obowiązków wynikających z realizacji 

Umowy, a także upoważnionymi do kontaktów oraz do podejmowania czynności odbiorczych 

i podpisania Protokołu Odbioru są: 

1) Ze strony Wykonawcy: ……………………..…., e,mail/tel ………………………., 

e-mail: …………………………………., 

2) ze strony Zamawiającego: ……………………., e-mail/tel ………………………….,  

e-mail: ……………………………………. . 

2.Zmiana osób wskazanych ust 1 nie stanowi zmiany Umowy i staje się skuteczna wobec 

drugiej Strony Umowy po pisemnym zawiadomieniu drugiej Strony Umowy. 

 

 

§7 Warunki gwarancji 

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, wysokiej jakości 

i funkcjonalności, zgodnej z wymaganiami opisanymi w Specyfikacji technicznej oraz 

posiada wszelkie niezbędne aprobaty, deklaracje oraz spełnia wymagane normy. 



2. Wykonawca udziela rękojmi, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym oraz 

gwarancji jakości na działanie Sprzętu na warunkach określonych w umowie.  

3. Wykonawca udziela gwarancji jakości na dostarczony Sprzęt na okres … lat od dnia 

podpisania Protokołu odbioru przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.  

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki i wady, które zostaną 

zidentyfikowane w trakcie eksploatacji Sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, 

w okresie objętym gwarancją lub dostarczenia Sprzętu wolnego od wad na zasadach 

określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji 

podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji 

użytkowych sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę. 

5. Naprawy Sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, nieregenerowanych, 

nieużywanych części podzespołów, przez producenta lub w autoryzowanym serwisie 

producenta i potwierdzone oświadczeniem autoryzowanego serwisu producenta.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych 

zasadach:  

1) Usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta sprzętu lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta;  

2) Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę na piśmie, drogą elektroniczną na 

adres e-mail…………………w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00.  

3) Usługa gwarancyjna będzie świadczona w siedzibie Zamawiającego lub w systemie 

door-to-door (odbiór i zwrot Sprzętu bezpośrednio od Zamawiającego), a odbiór 

Sprzętu nastąpi w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 16:00.  

4)  Naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.  

7. W przypadku kolejnej trzeciej naprawy Sprzętu, Zamawiający może zażądać wymiany 

na nowy Sprzęt, wolny od wad. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do 

wymiany Sprzętu. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag i zastrzeżeń wymienionego Sprzętu.  

8. Naprawa Sprzętu lub jego wymiana na nowy nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia 

przekazania zgłoszenia o konieczności wykonania naprawy.  

9. Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Sprzętu na własny koszt. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za Sprzęt odebrany do naprawy od Zamawiającego.  

10. Jeżeli Wykonawca nie odbierze Sprzętu od Zamawiającego i nie dokona naprawy lub nie 

wymieni elementu na nowy w terminie określonym w ust. 8 to Zamawiający dokona 

naprawy lub wymiany elementu na nowy we własnym zakresie, bez utraty prawa do 

gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Zamawiającego 

związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, w terminie 

14 dni otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.  

 

§8 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego, karę umowną ; 

1) za niedotrzymanie terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust.1, w wysokości 

0,25% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia.  



2) za odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 

1 niniejszej umowy,  

3) za opóźnienie w usunięciu wad w terminie określonym w § 6 ust 8 w wysokość 1% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia,. 

4) za naruszenie klauzuli poufności Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę 

umowną w wysokości …………..brutto za każde. 

2. Jeżeli kary umowne przewidziane w ust. 1 pkt 1 – 4 nie pokryją rzeczywistej szkody 

Zamawiającego, to przysługuje mu prawo żądania odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

3. Kary umowne są płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania lub poprzez 

potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia.  

§ 9 Licencje 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca udziela 

Zamawiającemu bezterminowych niewyłącznych rozciągających się na całe terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej i nieograniczonych czasowo licencji na korzystanie 

z Oprogramowania wbudowanego w elementy Sprzętu na warunkach określonych przez 

Producenta  

2. Udzielenie Zamawiającemu licencji na oprogramowanie następuje w chwili podpisania 

Protokołu Odbioru.  

 

§ 10 Poufność  

1. Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą 

traktowane przez Wykonawcę jako istotne (w czasie obowiązywania umowy oraz 10 lat po jej 

rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie tym 

pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja umowy, 

pod rygorem pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie 

poufności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa 

w ust. 1 powyżej do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. Informacje 

udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą traktowane przez 

Wykonawcę jako istotne (w czasie obowiązywania umowy oraz 10 lat po jej rozwiązaniu, 

wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie tym pracownikom i 

upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja umowy, pod rygorem 

pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji istotnych, w posiadanie 

których wejdzie w trakcie wykonywania umowy, w szczególności: nieujawniania i 

niezezwalania na ujawnienie informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub w części 



jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego;, zapewnienia 

prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem, zgubieniem lub 

dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa 

w ust. 1 powyżej do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 

dotyczy przypadków, gdy informacje te: 

1. stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia 

umowy; 

2. muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu 

administracji państwowej; w takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany 

zapewnić, by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło 

tylko i wyłącznie w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu 

obowiązkowi. 

§ 11 Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może także odstąpić od urnowy, gdy:  

1) opóźnienie w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego przekracza 10 dni;  

2) Wykonawca dostarczył Sprzęt z wadami;  

3) Wykonawca dostarczył Sprzęt niezgodny z umową.  

3. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust 2 wymaga pisemnego oświadczenia w terminie 

do 30 dni od wystąpienia okoliczności lub powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności, 

nie później niż 30 dni od dnia określonego w § 2. 

§ 12 Zmiany Umowy 

Wszelkie zmiany urnowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, i są 

możliwe w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych 

z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 umowy.  

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych . 

2. Wykonawca oświadcza że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w 



rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (jt.j. Dz.U.2019 poz. 1429 ze zm.) która podlega udostępnieniu 

w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie 

obejmującym imię i nazwisko. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się z polityką antykorupcyjną Teatru Baj 

w Warszawie, opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Teatru Baj oraz do 

przestrzegania obowiązujących w niej zasad. 

5. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

przeznacza się dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

 
 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 

Załączniki. 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór protokołu końcowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Umowy 

 

Lista sprzętu audio-video 

w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu audio-video 

 

 

MODEL ILOŚĆ/SZTUK 

Kamera Panasonic AG-DVX200 2 

Kamera Panasonic AG-CX10 1 

Mikser ATEM Mini Pro ISO 1 

Karta pamięci ANGELBIRD AV PRO SD MK2 128GB V60 | 1 PACK (AVP128SDMK2V60) 3 

Statyw video MANFROTTO MVK504XTWINGA z dolną rozpórką i głowicą 504X 2 

Statyw video CAMROCK TH70 1 

Konwerter Blackmagic Micro Converter BiDirectional SDI/HDMI Dwukierunkowy 3 

Zasilacz USB - Blackmagic Micro Converter - OEM 3 

Kabel ROLAND RCC-100-SDI - przewód SDI Black Series 30m 3 

Program Blackmagic Design DaVinci Resolve 16 Studio dongle (klucz licencji) 1 

Tło tekstylne Quadralite zielone 2,85x6m 1 

Tło tekstylne Quadralite niebieskie 2,85x6m 1 

Tło tekstylne Quadralite białe 2,85x6m 1 

Mikrofon pojemnościowy kierunkowy Sennheiser MKE 600 do kamery 1 

Słuchawki Audio-Technica ATH-M50x 2 

Lampa pierścieniowa LED Yongnuo YN308 - WB (3200 K - 5500 K) + zasilacz 1 

 

Sprzęt musi być nowy, nieużywany, kompletny, wprowadzony do obrotu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, sprawny technicznie, w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. 

Sprzęt powinien posiadać wymagane deklaracje CE lub deklaracje zgodności oraz instrukcje obsługi 

w języku polskim dostępne on-line na stronie producenta lub Wykonawcy. 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Umowy 

WZÓR 

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO 

 

Sporządzony dnia ………………… r. w Warszawie w sprawie odbioru dzieła: 

 

wykonanego wg umowy z dnia………. zawartej pomiędzy:  

 

a 

 

 

Skład Komisji 

1. Ze strony Wykonawcy: 

2. Ze strony Zamawiającego: 

 

Ustalenia Komisji dotyczące wyników pracy 

Komisja stwierdza, że ………...  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

            Wykonawca                                                                               Zamawiający 

 

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

                 Podpis                   Podpis 

 


