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zAPRoszENlE Do SKŁADANIA oFERT
NA DosTAWĘ SPRZETU NAcŁoŚuenlowEco

DLAARTERII - CENTRUM KULTURY I PROMOCJI W ORNONTOWICACH

W związku z koniecznością zakupu Sprzętu Nagtośnieniowego dta ARTerii - Centrum
Kultury i Promocji w ornontowicach W ramach Projektu ,'Zakup sprzętu na potrzeby
rozwoju dziatalności kulturalnej W ARTerii - Centrum Kultury i Promocji
w Ornontowicach" w ramach Programu Rozwoj lnfrastruktury Kultury/ lnfrastruktura
DomÓw Kultury, zapraszam do sktadania ofert cenowych wedtug poniŻszych zasad.

Postępowanie jest prowadzone dta zamÓwienia o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyraionej w ztotych rÓwnowartości kwoty 14.000 EURO (art. 4 pkt B

ustawy Prawo ZamÓwie Pubticznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednotity: Dz. U. z
f010 r. Nr 113, poz. 759 z pozn zm. ).

l. zAMAwlAJĄcY

Zamawiającym jest ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w ornontowicach,
u[. Zwycięstwa 26, 43-178 ornontowice, te[. lfax: 32235 46 98,
e- mai [ : zastepca@centru marteria. pt

U. RODZAJ ZAMOWIENIA

Rodzaj zamowienia - dostawa.
Przemiotem zamowienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych :

1. Zestaw kabli: '1

1 . Kabet wtyk Jack męski stereo . wtyk Jack męski stereo 1 ,5m - 5 sztuk
2. Kabel wtyk Jack męski stereo - wtyk Jack męski stereo 10m - 10 sztuk
3. Kabet wtyk XLR żeriski - wtyk Jack mono 6m - 5 sztuk
4. Kabet wtyk XLR męski . wtyk Jack mono 1 ,5m - 10 sztuk
5. PrzewÓd wtyk XLR męski 3p. - wtyk XLR że ski 3p. 10m - 10 sztuk
6. Przewod wtyk speakon -xtr 1 m - 6 sztuk
7. PrzewÓd wtyk Jack mono . 2 wtyki Jack mono L/R 3m - 4 sztuki

2. Wzmacniacz gitarowy (combo) - 2 sztuki

parametry nie gorsze niż:
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Moc: 100 W
Gtośniki: 1 x 12,,

' Kanaty: 2 (czysty i przesterowany),
Wbudowany procesor efektÓw (Chorus, Delay, Flanger i niezalezny Reverb)

Złącza,.

Wejście gitarowe,
Wejście do odtwa rzacza CD ,

Wyjście stuchawkowe'
Wyjście na dodatkową kolumnę (4 ohm)'
Gniazda pętti efektÓw (SEND, RETURN)'
Wejście na footswitch,

3. Wzmacniacz basowY

parametry nie gorsze niz:
Moc: nie mniej niż 150 watt
Gtośniki 1.10'' 4 ohm, 200 watt
Kanaty 1 kanat
Wejścia:
Aktywne i PasYwne

Regulacje:
GAIN
VOLUME
BASS i TREBLE
EQUALIZER
PRESENCE - podbicie wysokich tonow
PUNCH
MUTE
Kontrolery Bass, Mid, Trebte
Zabezpieczenia:
Te rmi czn e, p rzeciwzwarci owe' p rzeciążeni owe

4. Mikser 28-kanatowY

parametry nie gorsze niż:

Wejścia mikrofonowo.liniowe : f4 (XLR i jack)

Wejścia stereo : 2

Fittr dotnozaporowy : 100H2

Korekcja barwy : .

4.stopniowa korekcja barwy z 3 korektorami parametrycznymi na częstot|'iwościach: 60Hz, f50Ęz i 12kHz,

a także przestrajana środkowa częstottiwość w zakresie od 350Hz do 6 kHz.

Podbicie tub obcięcie wybranej częstotliwości w zakresie +/.15dB.

4. zakresowy korektor barwy na sumie Vvyjść

Wysytka AUX : 4 AUX (2w trybie przed ttumikiem i 2 po ttumiku)

Zasilanie Phantom : +48V indywidualne dta każdego kanatu

Gniazda insertowe : Na każdym kanale mono

Wejścia RCA : 3 pary w tym f pary na kanatach stereo
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Procesor efektÓw: Wbudowany procesor efektÓw z 16 gotowymi programami,

Y Dodatkowo możtiwość sterowania efektÓw z poziomu komputera PC poprzez protokÓt MlDl.
, 

Ttumiki : 100mm z ostoną przeciwkurzową' rÓwnież suwak w sekcji procesora efektÓw

Wyjścia : 2 x out, mono out, ZFB out, wyjście cyfrowe SPDiF

5. Kolumny estradowe (2 sztuki)

Parametry nie gorsze niż:

Kotumny o impedancji 8 Ohm
Gtośnik HF: 1'' Horn
Gtośnik LF: 1x15'.
Moc muzyczna [W]: 600
Moc RMS [W]: 300
lmpedancja [Ohm]: 8
Skuteczność [dB]: 100
Pasmo przenoszenia [Hz]: 36-20000
Gniazda: 2 x SPEAKON
Flansza pod statYw: Tak
lnne funkcje: Zabezpieczenie gtośnika HF

6. Mikrofony pojemnościowe - wokalne (2 sztuki)

Parametry nie gorsze niż:

Przeznaczenie wokat
Charakterystyka kardioidatna
Pasmo przenoszenia 60 Hz - 18 kHz
Czutość .70 +/.3dB (0,32 mV) = 1Vlp bar
lmpedancja 400 Ohm
Zasitanie Phantom (9 - 52 V)
Wyjście XLR męski 3-pin

7. Mikrofony pojemnościowe. instrumentalne (2 sztuki)

parametry nie gorsze niż:

Przeznaczeni e i nstrumentalnY
Cha rakterystyka kardioidatna
Pasmo przenoszenia 60 Hz - 18 kHz a

Czutość . 70 dB +l- 3 dB (0'32 mV) = 1 V/p bar
lmpedancja 400 Ohm
Zasitanie Phantom lub bateria

8. RadiotelefonY: (4 sztuki)

parametry nie gorsze niż:

o 8 kanatÓw tączności pracy' do użytkowania bez zezwo|,e i optat na terenie Polski i Europy.

o system tonowej btokady szumÓw ctcss,
o podświettanie ekranu LcD'
o wskaznik poziomu baterii,
o funkcja "monitor" do podstuchu kanatu bez squetcha,
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Zestaw musi zawierać: 4 radiotelefony, 2 podwÓjne tadowarki sieciowe' 4 mikrofono.stuchawki, 4

pakiety akumulatorÓw Li-loN 750 mAh, 4 ktipsy na pasek.

Gwarancja: 2 lata

lII. TERMIN REALIZACJI:

Do 10 sierpniaf0l2 r.

lV. WYMAGAN lA ZAMAWIĄJĄCEGo

Wykonawca wykona w/w czynności zgodnie z wszelkimi przepisami prawa.

V. CENA OFERTA I SPOSOB JEJ PODANIA

Cena ryczattowa wykonania ustugi musi być tak skalkulowana' aby pokrywata

wszelkie koszty wykonania ustugi: cena towaru, koszty dostarczenia.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i stownie , Z wyodrębnieniem podatku

VAT na formularzu ofertym (Zatącznik nr 1). Nie dopuszcza się wariantowości ceny'
jak i zmiany ceny w okresie realizacji zamÓwienia.

Wykonawca udzieti gwaracji na przedmiot zamowienia minimum 24 miesiące.
oferta musi obejmować wszystkie pozycję zawarte w zapytaniu. Nie dopuszcza się
ofert cząstkowych i wariantowych.

Vl. MlEJscE zŁozENlA oFERTY

oferty należy sktadać W formie pisemnej, faxem 32 z35 46 98 tub e.mailem:
zastepca@centrumarteria. pt (e-mailem akceptowane będą tytko skany podpisanych

dokumentow). oferty nalezy sktadać do dnia 29 czerwca 2012 r. do godziny 16.00.
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