
Załącznik nr 1  
do Regulaminu z dnia 21.04.2014 r. 

  

  

  

  

DYREKTOR GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOKRSKU 

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na 

„zakup i dostawa zestawu nagłośnieniowo - oświetleniowego” 

 

w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30000 euro. 

  

Zapytanie ofertowe nr 2 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

sceniczny zestaw nagłośnieniowo-oświetleniowego: 

Lp Nazwa Ilość Cena brutto 

1 Kolumny uniwersalne, typ: monitor aktywny (do 

zastosowania jako odsłuch koncertowy, studyjny) 

z pokrowcem. Zakres pracy: 50Hz-20kHz, moc 

wyjściowa min: 500 W, skuteczność SPL min:99 

dB, komponenty:12"/2,5" VC ND; 1"/1" VC, 

wejście sygnału: Żeński XLR / Jack 6,4mm / 

RCA Stereo, sygnał "podaj dalej":Męski XLR, 

opcjonalnie: Speakon Out [minimum 8Ω]. 

Zasilanie:Shuko-IEC 230V/50Hz 

2 szt  

2 Kolumny aktywne, konferencyjnego systemu 

liniowego (do  zastosowania konferencyjnego, 

teatry, małe koncerty) z pokrowcem i statywem, 

zakres pracy:65 Hz - 20 kHz, moc wyjściowa 

min:700 W, SPL min:110 dB, Komponenty:4 x 

6,5” ND + 1” 
Wymiary max (HxWxD):910x190x220 
System podwieszania:PA RIG 001 
Rozproszenie:H 90° ÷ 60° (tuba asymetryczna) 

V 55° 

2 szt  

3 Mikrofon pojemnościowy umożliwiający 

nagrywanie instrumentów akustycznych (gitary), 

ale także innych instrumentów akustycznych, 

takich jak skrzypce, wiolonczela czy nawet 

zestaw perkusyjny. Dane Techniczne: kapsuła 1/2 

cala [19 mm], pojemnościowa, polaryzowana 

zewnętrznie, charakterystyka kierunkowości: 

kardioidalna, pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 

kHz, impedancja wyjściowa ok: 100 Ohm. 

2 szt  

4 Mikser cyfrowy z min 40 kanałami wejściowymi 

z casem.  Dane techniczne: min. 40 kanałów 

wejściowych, 25 busów, min. 16 w pełni 

programowalnych przedwzmacniaczy 

mikrofonowych,  min17 faderów 100mm, 

wyjścia: min. 8 XLR plus opcjonalnie 6 line 

1 szt  



in/out, 32 x 32 kanałowy interfejs audio na 

FireWire i USB 2.0, z pilotem DAW. 

5 Ruchoma głowica estradowa typu beam. 

Reflektor wyposażony w lampę 

wyładowczą Osram Sirius HRI 132W. 
Specyfikacja techniczna: jasność świecenia: 5 m 

– 162000 lux, kąt świecenia: 2°, automatyczny 

focus, filtr frost, szybki shutter. Zakres ruchów: 

Pan: 630° (2,5 sek.) lub 540° (2 sek.); Tilt: 265° 

(1,8 sek.), precyzja 16-bitowa, auto repozycja. 

Tarcza kolorów: 14 + open, wymienna, 

dwukierunkowy efekt tęczy, skokowa zmiana 

kolorów. Tarcza Gobo 17 + open, statyczna, 

Gobo Shake. Kanały DMX: 11/14. Maksymalne 

zużycie energii 250W. 

6 szt  

6 
Dynamiczny mikrofon wokalny 

przewodowy. Dane techniczne: 

Charakterystyka częstotliwościowa: 

kształtowana,  50 Hz – 16 kHz, czułość:-

51.50 dBV/Pa – 2.60 mV/Pa, przetwornik 

dynamiczny, charakterystyka kierunkowa: 

superkardioidalna, złącza: 3-stykowe XLR,  

2 szt  

7 
Zestaw bezprzewodowy z 

dynamicznym mikrofonem wokalny do 

ręki z nadawaniem cyfrowym na 2,4 

GHz. Liczba kompatybilnych systemów 

w jednym paśmie częstotliwości (do): 

12, Częstotliwości do wyboru: 

Maksymalnie 150 

Funkcje automatycznego ustawiania: 

QuickScan: Załączone anteny: BLX4, 

BLX88: wbudowane, BLX4R: 

odłączane. Dostępne częstotliwości: 

Między 524–865 MHz. Charakterystyka 

audio: 50–15000 Hz Złącze wyjściowe 

audio: XLR oraz 1/4" (6.3 mm) 

niesymetryczne Maksymalny poziom 

wyjściowy: -27 dBV (XLR, mic level), -

13 dBV (¼").  

2 szt  

8 statywy mikrofonowy typu „żuraw”. Wykonanie 

standard: rury cienkościenne stalowe precyzyjne, 

lakier proszkowy czarny półmatowy, wszystkie 

elementy konstrukcyjne wykonane metodą 

wtrysku ciśnieniowego, pokrętła plastikowe 

wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 

Wysięgnik poziomy 40/70cm, zakończony 

gwintem 3/8". Wysokość 100/230 cm. Podstawa 

składana, nóżki 32 cm, zakończone nasadką 

gumową, waga: 3,3kg  

4 szt  

9 Case kablarka.  
DANE TECHNICZNE: wymiary wewnętrzne 

min: 610x260x270mm, wodoodporna sklejka 

liściasta 6,5mm, sklejka obustronnie pokryta 

filmem fenolowym, zewnętrznie film typu 

HEXA, wewnątrz gładki. Wnętrze  wyklejone 

pianką 10 mm, wieko wyklejone pianką 30 mm. 

1 szt  



10 przewody mikrofonowe, wtyk xlr- 10 m 8 szt  

12 przewody mikrofonowe, wtyk xlr-  3 m 6 szt  

13 przewody mikrofonowe, wtyk xlr- 20 m 2 szt   

 
 

2. Opisany powyżej sprzęt ma być fabrycznie nowy. 
 

3. Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku (GBP), Mokrsko 233, 98-345 Mokrsko, 

http://biblioteka.mokrsko.pl/, e-mail: gbpmokrsko@wp.pl, tel. 438411806 
 

4. Termin realizacji zamówienia:  od 1.10.2020 do 19.10.2020. 
 

5. Miejsce dostawy zamówienia: GBP 
 

6. Kryteria oceny ofert: cena – 100 % 
     

7. Oferty należy składać w GBP do dnia 11.09.2020 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do GBP). 
 

8. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. 
 

9. Otwarcie ofert nastąpi w GBP  w dniu 11.09.2020 r. o godz. 17.00 
 

10. Do oferty należy załączyć  parafowaną umowę na wykonanie dostawy. 
 

11. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu 

ofertowym. 
12. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i 

adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr 2 na zadanie „zakup zestawu 

nagłośnieniowo - oświetleniowego”. 

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres gbpmokrsko@wp.pl.  (skany 

podpisanych dokumentów). 
    
13. Informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej GBP. Zamawiający skontaktuje 

się telefonicznie tylko z wybranym wykonawcą. 
14. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
16. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa. 

17. Odrzuceniu podlegają oferty: 
 a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub 
  b) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub  
  c) złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub 
  d) wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę. 

 

 
10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Renata Cieślak 

tel. 500319960, w godz. 9.00 – 16.00.  

            Mokrsko, dnia 09.09.2020 r.  
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