
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. 

Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. zł 

Dostawa reflektorów 

Tryb zamówienia Przetarg otwarty sygn. ZN.26.3.12.2022 

Przedmiot zamówienia 

ARC ZF M LED 750-927-65 Specjalistyczny, punktowy reflektor LED z funkcją zoom, 

focus i zmienną temperaturą barwową. Oprawa dedykowana do dynamicznego 

oświetlenia akcentującego w muzeach, salach wystawowych i galeriach sztuki. 

Oprawa zapewnia natężenie na obiekcie, w zależności od kąta świecenia, 150-

800lux z odległości 3m. – w ilości 36 szt. 

 

Podstawowe parametry: 

1. Źródło światła: LED 750-927-65, 

2. Strumień świetlny oprawy: 700 lm,  

3. Skuteczność świetlna oprawy: 35 lm/W, 

4. Współczynnik oddawania barw Ra>92, 

5. Ograniczenie olśnienia UGR <13 (w płaszczyźnie wzdłużnej i poprzecznej), 

6. Wąska tolerancja barw (MacAdam 2),  

7. Żywotność: L90 50000h, 

8. Maksymalna moc oprawy: 20 W, 

9. Współczynnik mocy: 0,95, 

10. Napięcie sieciowe: 220-240V/ 50/60Hz, 

11. 3-kanałowa technologia TunableWhite: zmiana temperatury barwowej w 

zakresie 2700-6500K, 

12. Sterowanie oprawą: bezprzewodowe (basicDIM Wireless) z poziomu aplikacji 

Bluetooth 4.x; częstotliwość radiowa: 2.4...2.483 GHz, zasilanie radiowe: +4 

dBm. 

13. Ściemnianie - pełny zakres regulacji natężenia oświetlenia 1-100% z poziomu   

aplikacji (bezprzewodowe bluetooth). Skala regulacji wyrażona w jednostce 

[%], ściemnianie bez migotania 0.5-10 %, PWM 19 kHz, amplituda 10-100 % , 

14. Precyzyjne nakierowanie - reflektor można obracać o 365° i odchylać o 90° - 

wymagane blokowanie pozycji oprawy za pomocą klucza imbusowego, 

15. Redukcja olśnienia dzięki systemowi soczewek (UGR<13), 

16. Oprawa spełnia wymogi CIE157:2004, spektrum światła 400-780nm; niebieski 

pik przy 455nm; UVA = 0,3 µW/lm przy λ≤ 400nm, 

17. Elektronicznie stabilizowana temperatura barwowa przez cały okres 

użytkowania oprawy 

18. Obudowa wykonana z aluminiowego odlewu ciśnieniowego, malowana 

proszkowo farbą mikroteksturowaną w kolorze białym matowym. 

Wewnętrzne wykończenie przedniego pierścienia w kolorze czarnym. 

19. Waga maksymalna: 1,82 kg 

20. Montaż w szynie poprzez uniwersalny adapter trójfazowy L3+DALI  



21. Wymiary: 

 

Wykonawca powinien oferować towar zgodny ze specyfikacją – wysokiej jakości, 

posiadający certyfikat CE . 

Gwarancja min 5-lat. 

Termin wykonania 
zamówienia Do 15.09.2022 r. 

Wymagane dokumenty 

Wykonawca winien złożyć: 
– wypełniony formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym  
Załącznik nr 1 d o ogłoszenia. 

Kryteria oceny ofert 
i ich znaczenie 

Cena 100 % 
Ceny poszczególnych ofert będą podlegały porównaniu według wzoru: 
C = Cn/Cb x 100 

gdzie:  

C - ocena punktowa oferty według kryterium ceny,  

Cn - cena najtańszej oferty, 
Cb - cena badanej oferty 

Sposób podania ceny 

1. Cena łączna musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonywaniem 
zamówienia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we 
wszystkich pozycjach występujących w formularzu oferty. 
3. Wszystkie ceny powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
4. Wykonawca obowiązany jest podać prawidłową stawkę VAT. W przypadku 
zastosowania stawki VAT innej niż 23%, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania 
podstawy prawnej zastosowanej zmienionej stawki VAT. 

Sposób i termin 
składania ofert 

Sposób złożenia ofert: 
Pocztą elektroniczną na adres: pprusik@zamek-krolewski.pl 
Termin składania ofert upływa dnia 22.07.2022 r. o godz. 12:00 

 Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą brane pod uwagę. 

Inna korespondencja 
związana z przetargiem 

1. Wykonawcy przed upływem terminu składania ofert mogą przesłać 
zapytania dotyczące przetargu na adres  pprusik@zamek-krolewski.pl 

2. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania lub pozostawić pytania 
bez odpowiedzi. 

3. Odpowiedzi na pytania zamieszczane będą na stronie internetowej, w 
miejscu gdzie znajduje się niniejsze ogłoszenie o przetargu. 

 

Termin związania 
ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia lub odwołania przetargu. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert bez podawania 
przyczyny. Z tytułu odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru oferty Wykonawcom nie 
przysługuje żadna rekompensata za udział w postępowaniu. 

Za chwilę zawarcia umowy uważa się podpisanie przez Strony umowy w formie pisemnej. 

Załączniki do ogłoszenia stanowią jego integralną część.  
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
 

 
 
 
 

/-/ Jarosław Wójtowicz 

I Zastępca Dyrektora 

Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum 

ds. Zarządzania 

 
 


