Udzielono odpowiedzi na przesłane zapytania:
Zapytanie 3.
Bardzo prosze o sprecyzowanie:
Postumenty - 10szt.
- co oznacza zapis, że postument ma być z oświetleniem ?
- prosze podać kolejność w jakim były podawane wymiary postumentów( np: dł., szer., wys.)
Gabloty 9 szt
- proszę sprecyzować rodzaj oświetlenia gablot: np: halogenowe; jarzeniowe czy ledowe?
- czy oświetlenie ma byc punktowe czy liniowe?
- czy w gablotach z półkami oświetlenie ma być stropowe czy kazdej półki a jeśli każdej półki to ile
punktów świetlnych ma być na każdej półce
Sztalugi drewniane
- prosze o bardziej precyzyjny opis
Alu - Ramy 70x100
- prosze o bardziej precyzyjny opis

Odpowiedź
postumenty
- jako oświetlenie rozumiem umieszczenie w każdym górnym rogu postumentu źródła światła
nakierowanego na ew. eksponat
- dlugość/szerokość/wysokość
gabloty
- preferujemy oświetlenie ledowe,
- preferujemy oświetlenie liniowe,
- oświetlenie każdej półki z czterech stron
sztalugi drewnianie
- wys. złożonej sztalugi 185 cm, szer. ok. 55 cm, podstawa na dwóch nogach,
alu-ramy
- rama w kolorze srebrny mat szer. ok. 1 cm, front z pleksi z powłoką anty refleks, plecy z płyty HDF

Zapytanie 2.
Proszę o odpowiedz na następujące pytanie.
> Czy podesty mają być z surowej płyty MDF lakierowanej,czy też mają być
> wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym lub szarym

Odpowiedź
Preferujemy płytę laminowaną.

Zapytanie 1.
Mam kilka pytań dotyczących Państwa zapytania ofertowego:
1) system zawieszeń obrazów.
Jak mają być wieszane obrazy - na haczykach?
Jak Państwo planowali wykorzystać drut ocynowany lub pętelki?
Nasze systemy ekspozycyjne są bardzo podobne do przedstawionego w ofercie jeżeli chodzi
o przeznaczenie/funkcjonalność, ale mają inne komponenty. Dlatego niezmiernie istotne jest
dla nas ustalenie jakie elementy dokładnie Państwo potrzebują.
2) mobilne ścianki działkowe
Czy ścianki na pewno mają 19mm grubości, jeżeli zakładają Państwo obciążenie dwustronnie?
3) Gabloty
Czy mają Pastwo precyzyjne wymagania dotyczące umiejscowienia oświetlenia w gablocie z
półkami?
Czy gablota z kopułką mam zostać mam mieć zabudowaną dolną część (wyglądać jak
postument) czy wystarczy aluminiowy stelażu (nóżki)?

Czy mają Pastwo precyzyjne wymagania dotyczące umiejscowienia oświetlenia w gablocie z
kloszem?
4) sztalugi drewniane studyjne
Czy mają Państwo sprecyzowane wymagania dotyczące wielkości sztalug?

Odpowiedź
1) obrazy planujemy wieszać na haczykach
2) drut miał być wykorzystany do cięższych eksponatów (podobno ma większy udźwig?)
3) nasze zapytanie ofertowe przygotowywalismy w oparciu o katalog firmy Chris. Funkcjonalność tego
systemu nam odpowiada. Inne rozwiązania techniczne, jeżeli zachowają funkcjonalność tego
systemu, przyjmiemy chętnie.
4) grubość ścianki wynika z pkt. 3. Ścianka powinna utrzymać ciężar dwóch aluram.
5) w gablotach prosimy oświetlenie ledowe, każdej półki
6) gablota z kopułką powinna być na nóżkach
7) oświetlenie w gablocie z kloszem ledowe skierowane na eksponaty a nie w oczy widza :),
umiejscowienie dowolne - skuteczne,
8) sztalugi wys. złożonej 185 cm, szer. ok. 55 cm, podstawa na dwóch nogach,
9) kolor aluramy srebrny mat, pleki z powloką antyreflex

