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Niemodlin, 28 sierpnia 2019 r. 

 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej 

ul. Mikołaja Reja 1 

49-100 Niemodlin 

 

Zapytanie ofertowe 

           

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na montaż systemu 

nagłośnieniowego w budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie. 

a) Opis przedmiotu zamówienia 

Zakup, dostarczenie i montaż systemu nagłośnieniowego w budynku Ośrodka Kultury w 

Niemodlinie. System nagłośnieniowy składa się z aktywnych kolumn głośnikowych (6 szt.), 

odtwarzaczy muzycznych (3 szt.), mikserów sterujących (4 szt.) i bezprzewodowych mikrofonów (4 

szt.) oraz okablowania i materiałów montażowych. Instalacja umożliwia pracę autonomiczną 

systemów w poszczególnych pomieszczeniach, jak też sprzężoną. Dokładna specyfikacja sprzętu, 

wraz z zestawieniem i poglądowym rozmieszczeniem w budynku, stanowi załączniki do niniejszego 

zapytania. 

 

W ofercie należy również zawrzeć następujące informacje: 

- wykaz urządzeń i akcesoriów z nazwą producenta i modelu dla wszystkich pozycji z Zał. nr 1 

Zestawienie sprzętu, 

- cenę netto i brutto za całość usługi, 

- datę i miejsce sporządzenia oferty oraz dane podmiotu składającego ofertę (nazwa 

przedsiębiorstwa, adres, nr kontaktowy oraz adres e-mail) oraz pieczątkę i podpis właściciela lub 

osoby upoważnionej do sporządzania ofert (w przypadku wersji papierowej), 

- w przypadku wersji elektronicznej wystarczy imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę oraz 

dane podmiotu, 

- można również zeskanować ofertę z danymi zgodnymi z wersją papierową i wysłać poprzez e-

mail. Za datę sporządzenia dokumentu uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną, 

- termin ważności oferty – 3 miesiące, 

- termin podpisania umowy na realizację zamówienia – maks. 21 dni kalendarzowych od ogłoszenia 

wyników wyboru oferenta, z możliwością wydłużenia terminu, 

- okres gwarancji. 

b) Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

1. Cena 100   % 

c) Opis sposobu wyboru wykonawcy 

Jedynym kryterium przyznania punktacji będzie oferowana cena brutto za całość zamówienia. 

Zostanie wybrany wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę.  

 

d) Informacja na temat zakresu wykluczenia 

Odrzuceniu podlegają oferty: 

a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,   
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b) złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych tj.:  

  Zamówienia udzielane w trybie postępowań ofertowych przez Zamawiającego nie mogą być 

udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe 

lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w 

imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru wykonawcy a Wykonawcą. 

c) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.  

f) Termin składania ofert 

Termin składania ofert upływa w dniu 
godz. dzień miesiąc rok 

15:00 
12 września 2019 

 

g) Termin realizacji zamówienia 

Ostateczny możliwy do zaakceptowania termin realizacji 

zamówienia upływa w dniu 

dzień miesiąc rok 

8 listopada 2019 

 

 

h) Ofertę należy złożyć w: Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. A Osieckiej 

ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin, tel./fax: 774 606 096 

Adres e-mail, na który należy przesłać oferty w wyznaczonym 

terminie: pulsniem@o2.pl 

 

i) Akceptowalne formy 

składania ofert: 

Oferty mogą zostać przesłane listem poleconym, pocztą kurierską, 

drogą elektroniczną. Dowodem przekazania oferty będzie np. 

pokwitowanie odbioru oferty na poczcie/list przewozowy od 

kuriera/wydruk e-maila. Oferty należy składać do dnia 12 września 

2019 r. (liczy się data wpływu oferty) w wersji papierowej w 

sekretariacie Ośrodka Kultury w Niemodlinie, od poniedziałku do 

piątku, w godz. od 8.00 do 15.00, z dopiskiem na kopercie „Montaż 

systemu nagłośnieniowego w budynku Ośrodka Kultury” lub 

elektronicznej na adres: pulsniem@o2.pl do godz. 15:00 (liczy się 

data i godzina wpływu) 

 

j) Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert 

zgodnych z zapytaniem ofertowym. 

 

k) Załączniki: 

1. Zestawienie sprzętu 

2. Opis instalacji 

3. Rozmieszczenie systemu 

 

 

Dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie 

Katarzyna Paszula 

mailto:pulsniem@o2.pl
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Zał. nr 1 Zestawienie sprzętu 

 

 Nazwa  opis ilość 

1. Mikser cyfrowy + case 40-kanałowy mikser cyfrowy w zestawie z dedykowanym 

flightcase (skrzynia zabezpieczająca przed uszkodzeniami 

mechanicznymi), z wewnętrznymi szynami z możliwością 

konfigurowania jako podgrupy; 16 w przedwzmacniaczy 

mikrofonowych, zmotoryzowane 100 mm suwaki, 8 wyjść XLR 

oraz dodatkowe linie In/Out, wyjścia słuchawkowe; kolorowy 

ekran minimum 7", podświetlane wyświetlacze LCD nad 

każdym tłumikiem dla identyfikacji kanału. 

32 kanałowy interfejs USB 2.0, umożliwiający przesyłanie 

sygnałów do komputera i ich rejestrację. Możliwość kontroli 

zdalnej poprzez wykorzystanie bezpłatnych aplikacji do 

sterowania z urządzeń mobilnych. Miksy matrix oraz grupy 

wyposażone w inserty, korekcję parametryczną, procesor 

dynamiki. Grupy DCA oraz grupy MUTE. 

Wirtualny rack efektowy ze stereofonicznymi efektami 

Możliwość zapisywania scen w pamięci. Dwa porty AES50. 

Złącze USB typu A do uaktualnień oprogramowania 

systemowego. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania. 

Możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym. 

Wbudowany port rozszerzeń dla opcjonalnych kart audio lub 

sieciowej. 

1 szt. 

2. Stagebox cyfrowy Cyfrowy stagebox kompatybilny z mikserem cyfrowym: 32 

wejścia, 16 wyjść liniowych o niskiej impendancji, 32 

przedwzmacniacze mikrofonowe z włączanym zasilaniem 

Phantom 48V, zakres dynamiczny analogowego wejścia 

mikrofonowego do wyjścia analogowego 107dB; interfejs dla 

ULTRANET i ADAT. Możliwość kontroli oraz przesyłu 

cyfrowego sygnału audio do systemów nagłośnieniowych 

poprzez ULTRANET. Podwójny port AES50. Podłączenie do 

miksera cyfrowego za pomocą kabla CAT5e do 100m. Porty 

sieciowe AES50 i ULTRANET. Metalowa obudowa w 

standardzie rack 19” 3U. Zasilanie impulsowe 

1 szt. 

3. Case dla stageboxa 

cyfrowego 

Case wysokość 4U dla stageboxa cyfrowego 1 szt. 

4. Panel oświetleniowy do 

montażu w szafie typu 

rack 

Oświetlenie LED COB do montażu w szafie typu rack; rozmiar 

19” 1U, kolor czarny. Dwa giętkie ramiona wyposażone w białe 

diody LED COB ze ściemniaczem. W zestawie zasilacz 

sieciowy 12 V DC. Do zamontowania w case ze stageboxem 

cyfrowym. 

1 szt. 

5. Przewód „skrętka” Przewód U/UTP, kat.5E, czarny 305 m 

6. Gniazdo rj45 podwójne Gniazdo natynkowe rj45 podwójne 4 szt. 
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7. 10-kanałowa 

analogowa konsola 

mikserska 

10-kanałowy mikser analogowy, 4 wejścia mikrofonowe, 3 

stereo bus 

1 AUX, wbudowane kompresory w kanałach mikrofonowych 1 i 

2, efekt pogłosowy z minimum 24 programami, wejścia/wyjścia 

USB Audio, przełącznik PAD na wejścia mono, zasilanie 

phantom +48V, symetryczne wyjścia XLR, obudowa  metalowa, 

waga minimum: 2.1 kg 

3 szt. 

8. Listwa zasilająca do 

montażu w szafie typu 

rack z osobnymi 

włącznikami dla 

każdego gniazda 

Listwa zasilająca do montażu w szafie typu rack 19”, 

zawierająca osiem gniazd 230V, każde gniazdo włączane przez 

osobny włącznik podświetlany, obudowa stalowa czarna, 

zasilanie - kabel połączeniowy z uziemioną wtyczką 

1 szt. 

9. Aktywna kolumna 

głośnikowa 12" 

Dwudrożna kolumna aktywna o mocy 1000W z głośnikiem 12", 

opcją podłączenia przez USB systemu bezprzewodowego 2,4 

GHz. oraz wbudowanym  mikserem 

2-kanałowm, mikser z wejściami mikrofonowo-liniowymi, 

regulacją  głośności i wskaźnikiem przesterowania Clip. 

Wzmacniacz pracujący w klasie D. Driver wysokotonowy 1,35" 

z aluminiową membraną. Wyjście liniowe umożliwia łączenie z 

kolejnymi kolumnami głośnikowymi. Kształt obudowy 

pozwalający na montaż na statywie (gniazdo montażowe 35mm) 

lub ułożeniu na boku w celu wykorzystania jako monitor 

podłogowy. 

4 szt. 

10. Aktywna kolumna 

głośnikowa 10" 

Dwudrożna kolumna aktywna o mocy 300W z głośnikiem 10", 

opcją podłączenia przez USB systemu bezprzewodowego 2,4 

GHz. oraz wbudowanym  mikserem 

2-kanałowm mikser z wejściami mikrofonowo-liniowymi, 

regulacją  głośności i wskaźnikiem przesterowania Clip. 

Wzmacniacz pracujący w klasie D. Driver wysokotonowy 1" z 

aluminiową membraną. Wyjście liniowe umożliwia łączenie z 

kolejnymi kolumnami głośnikowymi. Kształt obudowy 

pozwalający na montaż na statywie (gniazdo montażowe 35mm) 

lub ułożeniu na boku w celu wykorzystania jako monitor 

podłogowy. 

2 szt. 

11. Uchwyt kolumnowy 

ścienny 

Uchwyt kolumnowy ścienny do instalacji kolumn 12” i 10” 

pasujący do gniazda montażowego 35mm, z możliwością 

regulacji kąta położenia kolumny w pionie i w poziomie 

6 szt. 

12. Listwa zasilająca do 

montażu w szafie typu 

rack 

Listwa zasilająca 19" wysokość 1U, 9 gniazd typ E, z 

wyłącznikiem wspólnym dla wszystkich gniazd, max. 

obciążenie: 3500W 

5 szt. 

13. Odtwarzacz CD / MP3 

/ USB do montażu w 

szafie typu rack 

Pojedynczy odtwarzacz CD / MP3 / USB, port USB, 

odtwarzanie CD/CD MP3, wyjście 2xRCA oraz 2xXLR, rozmiar 

19”, wysokość 2U, kolor czarny, obudowa metalowa, przewód 

zasilający w zestawie 

2 szt. 

14. Odtwarzacz Blu-ray Kolor czarny, w zestawie pilot; rodzaj odtwarzanych płyt: 

AVCHD, BD-R, BD-R DL, BD-R LTH, BD-RE, BD-RE DL, 

1 szt. 
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BD-ROM, CD, CD-R, CD-RW, DTS-CD, DVD-R, DVD-R DL, 

DVD-RW, DVD-Video, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW; 

wyjścia: HDMI, audio out (RCA); wejścia: zasilanie, LAN, USB 

15. Półka do montażu w 

szafie typu rack 

Półka 19", wysokość 1U 2 szt. 

16. Szafa wisząca typu 

rack na odtwarzacz i 

mikser 

Szafa wisząca, wysokość 4U 19", głębokość 40cm, bez frontu 3 szt. 

17. Dwudrożna kolumna 

aktywna 15"  

Aktywna kolumna głośnikowa dwudrożna 15” (przetwornik 

niskotonowy 15”, przetwornik wysokotonowy 1”), moc 2500 W, 

wbudowany procesor DSP i wyświetlacz LCD; Pasmo 

przenoszenia: 45 Hz - 20 kHz, skuteczność: 132 dB, obudowa z  

kompozytu poliuretanowego, osłona głośnika: stalowa, 

malowana proszkowo; Wzmacniacz mocy klasa D. Złącza: 2 x 

combo Jack/XLR (wejście), 2 x XLR (wyjście), zasilanie: 

powerCON + link, USB, ULTRANET In + Thru 

2 szt. 

18. Uchwyt sufitowy do 

kolumn aktywnych 15” 

Komplet dwóch uchwytów dedykowany do kolumn aktywnych 

15” (j.w.) z możliwością regulacji kąta pochylenia kolumny w 

płaszczyźnie pionowej-poziomej 

Wykonany ze stali, kolor czarny, półmatowym lakierem 

proszkowym. Pozwala na montaż pionowy i poziomy 

1 kpl. 

19. Bezprzewodowy 

system z mikrofonem 

do ręki 

Odbiornik: 

Pojedynczy odbiornik Diversity do zamontowania w obudowie 

typu rack 19”, 

regulowane wzmocnienie sygnału wejściowego, odłączane 

anteny do spinania z dystrybutorem antenowym, wyświetlacz 

LCD, możliwość pracy do 12 systemów w jednym miejscu, 

funkcja lokalizująca najlepszą wolną częstotliwością, wyjście 

audio 1/4''Jack i XLR 

Nadajnik do ręki 

mikrofon z wytrzymałą konstrukcją; pasmo przenoszenia: 50 do 

15000 Hz., charakterystka kardioidalna, rodzaj mikrofonu-

dynamiczny (czułość kapsuły: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa); 

wskaznik zasilania i stanu baterii; regulowane wzmocnienie; 

łatwe dopasowaanie częstotliwości, zasilanie 2x bateria AA do 

14h ciągłej pracy, 

zakres pracy do 100m 

urządzenia zgodne częstotliwościowo z z przyznanymi pasmami 

do działania na terytorium Polski 

4 kpl. 

20. System dystrybucji 

sygnału antenowego z 

zasilaczem zbiorczym 

System dystrybucji sygnału antenowego oraz zasilania, 

dedykowany do ww. zestawów mikrofonów bezprzewodowych 

1 szt. 

21. Statyw mikrofonowy 

łamany 

Wysokość: 100-230cm, ramię 70cm, składana  podstawa, waga 

3,2kg; wykonany z rur cienkościennych stalowych, lakierowany 

proszkowo, pokrętła plastikowe wykonane z  poliamidu 

 

4 szt. 
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22. Case na mikrofony 

bezprzewodowe 

Case 19” 5U, z szufladą 2U z wypełnieniem na 4szt. 

mikrofonów bezprzewodowych do ręki oraz na akcesoria 

1 szt. 

23. Korytko kablowe Korytko kablowe pcv 40x20 100 m 

24. Przewód mikrofonowy Wysokiej jakości symetryczny kabel mikrofonowy z żyłami z 

miedzi beztlenowej OFC. Elastyczny PVC 60 ø 6.50 mm, 

rezystancja przewodów :93 Ohm/Km @ 20°C 

dopuszczalny zakres temperatur :-20°C / +70°C; dopuszczalne 

napięcie :< 50 V AC; masa: 46 kg/km; kolor: czarny 

200 m 

24. Złącze nakablowe 

żeńskie 

Złącze XLR 3-pin nakablowe proste żeńskie, posrebrzane styki, 

obudowa metalowa czarna, samozaciskowa dławica kablowa  z 

tworzywa sztucznego, szczelność: IP40, Zakres temperatur: -

30oC...+80oC, Zgodność i normy: UL 94HB; EN/IEC 61076-2-

103; IEC 68-2-20 

26 szt 

26. Złącze nakablowe 

męskie 

Złącze XLR 3-pin nakablowe proste meskie, posrebrzane styki, 

obudowa metalowa czarna, samozaciskowa dławica kablowa  z 

tworzywa sztucznego, szczelność: IP40, Zakres temperatur: -

30oC...+80oC, Zgodność i normy: UL 94HB; EN/IEC 61076-2-

103; IEC 68-2-20 

26 szt 

27. Wtyk jack TS Złącze JACK 6,3mm TS (mono) nakablowe proste, metalowa 

obudowa w kolorze czarnym, pozłacane styki, samozaciskowa 

dławica kablowa wykonana z tworzywa sztucznego, 

ergonomiczny kształt, wytrzymałość mechaniczna: >1000 cykli, 

zakres temperatur: -20oC...+65oC, zgodność i normy: IEC 

6060311; EIA RS-453; IEC 68-2-20 

8 szt. 

28. Przewód 

instrumentalny 

Elastyczny PVC 60 ø 6.50 mm, rezystancja przewodów :74 

Ohm/Km @ 20°C 

dopuszczalny zakres temperatur :-20°C / +70°C; dopuszczalne 

napięcie :< 50 V AC < 75 V DC; masa :44 kg/km; kolor: czarny 

40 m 

29. Przewód 230V Przewód H07RN-F OnPD 3x2,5mm2 100 m 

30. Transport i montaż   
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Zał. nr 2 Opis instalacji 

 

Pierwsze piętro 

 
Pomieszczenie 105 (galeria)  

1. Pozycje w zestawieniu: 7, 12, 13, 16 

2. Pozycje w zestawieniu: 9,11 

3. Pozycje w zestawieniu: 9,11 

montaż + akcesoria montażowe (przewody, korytka, złącza) 

 

Parter 

 
Pomieszczenie 18 (sala posiedzeń) 

1. Pozycje w zestawieniu: 6, 7, 12, 14, 15, 16,  

2. Pozycje w zestawieniu: 17, 18 

3. Pozycje w zestawieniu: 17, 18 

4. Pozycje w zestawieniu: 6 

montaż + akcesoria montażowe (przewody, korytka, złącza)  

 

Pomieszczenie 4 (instruktorzy) 

9. Pozycje w zestawieniu: 7, 8, 13, 16 

montaż + akcesoria montażowe (przewody, korytka, złącza)  

 

Pomieszczenie 5 (foyer) 

10. Pozycje w zestawieniu: 10,11 

11. Pozycje w zestawieniu: 10,11 

montaż + akcesoria montażowe (przewody, korytka, złącza)  

 

Pomieszczenie 2 (hol) 

12. Pozycje w zestawieniu: 9,11 

13. Pozycje w zestawieniu: 9,11 

montaż + akcesoria montażowe (przewody, korytka, złącza)  

 

* kolumny 10, 11, 12, 13 włączane i sterowane z pomieszczenia 4 (szafa 9) 

* z pomieszczenia 4 dodatkowo przewód mikrofonowy do szafy 1 w pomieszczeniu 18 w celu 

przesłania sygnału 
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Zał. nr 3 Rozmieszczenie systemu 

 

Parter 
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Sala na I piętrze 

 
 

 


