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Poptávka nabídky pro 3D modelování
Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci přeshraničního projektu vizuálního zobrazení tzv. fürstenauského mariánského oltáře
Vás žádáme o odevzdání nabídky na následující služby:
3D model fürstenauského mariánského oltáře
•

3D scan v Regionálním muzeu v Teplicích
o Obrázek: viz
https://www.elbelabe.eu/site/assets/files/22234/museum_teplice__madonnenaltar.webp
o 3D scan přední strany střední části oltáře (ca. 1,5 m široký a 2 m vysoký)
o 3D scan postranního křídla oltáře shora a zezadu (ca. 75 cm široký a 1,5 m
vysoký)

•

3D scan v biskupském sídle v Litoměřicích
o 3D scan dvou postranních křídel oltáře shora a zezadu (ca. 75 cm široký a 1,5
m vysoký)

•

Zhotovení fotografií ve vysokém rozlišení pro textury 3D modelu

•

Vyrobení společného 3D modelu celého oltáře (včetně všech postranních křídel)
s vysokou úrovní detailu pro prohlížení z velké blízkosti
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•

Celkový obsah dat: max. 20 MB

3D model bývalé kaple oltáře v zaniklé obci Vorderzinnwald
•

Obrázek: viz http://zinnwald.de/wordpress/wpcontent/uploads/2020/01/Wallfahrtskapelle_in_Vorder-Zinnwald.jpg

•

Vyhotovení 3D modelu kaple zvenku na základě dochovaných fotografií (fotky dodá
zadavatel zakázky)

•

Použití druhových textur a jednoduché barevné plochy (např. bílé stěny)

•

Nízká úroveň detailu pro prohlížení ze vzdálenosti několika metrů je dostačující

Oba 3D modely musejí být vhodné pro zobrazení prostřednictvím Augmented Reality na
mobilních přístrojích (chytré telefony, tablety) na daném místě v zaniklé obci
Vorderzinnwald.
Práce by měly být realizovány v časovém období leden až březen 2022. V případě zájmu je
zadavatel zakázky ochotný pomoci při jednání s organizacemi, které se na projektu podílejí.
Ve své finanční nabídce zohledněte oba dílčí projekty (altář, popříp. kaple), prosím.
S přátelským pozdravem

Rüdiger Kubsch
jednatel

