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ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019                        

z dn. 04.06.2019 r. 
 

 

Dotyczy oferty na dostarczenie zestawu sprzętu nagłośnieniowego 

w ramach zadania pn.: „Rozbudowa systemu nagłośnienia i oświetlenia GOK                                    

w Modliborzycach”,  realizowanego przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z programu Infrastruktura domów kultury.  

  

  

Zamawiający: 

  

  

                

        Gminny Ośrodek Kultury  

 ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce 
 

 Regon 000287830   

 NIP 862-12-50-861 

 tel. 15 8715-021 

 www.gokmodliborzyce.pl  

 

 

1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  Załącznik nr 1: 

 

 

 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń/artykułów dla 

Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach: 

 

a) JBL PRX 812W kolumna aktywna 12″ + 1,5″, 1500W – 2 sztuki,  

wraz z kablami XLR o długości 20m, ze złączami Neutrik – 2 szt., 

oraz pokrowcami transportowymi – 2 szt. 

Specyfikacja kolumn monitorowych: 

- Zakres częstotliwości (-10 dB): 45 Hz - 20000 Hz, 

- Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 56 Hz - 20000 Hz, 

- Maksymalny poziom szczytowy: 135 dB SPL, 

- Impedancja wejściowa 20 kOhm (zrównoważone), 10 kOhm (niezbalansowane), 

- Zaawansowane ustawienia EQ dostępne przy użyciu aplikacji Wi-Fi i PRX Connect 

application, 

- Dynamiczna kontrola (Input) dbx Type IV ™ obwodu ogranicznika, 

- wzmacniacz impulsowy Moc 1500W (750W x 2), 

- Wejście zasilania 100V AC - 240 V ~ 50/60 Hz, 

- Złącza wejściowe 2 x XLR / 1/4 cala wejścia, 2 x RCA wejście niezbalansowane, 

Obudowa: -asymetryczna sklejka 18 mm, podwójne gniazda montażowe 36mm 

Maskownica: malowana proszkowo stalowa maskownica. 

W komplecie z kablem zasilającym. 
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Specyfikacja pokrowców: 

Pokrowce wykonane z bardzo wytrzymałego i nieprzemakalnego materiału, wewnątrz  gąbka 

o grubości 1cm oraz podszewka, chroniące kolumny podczas transportu. 

 

b) Cyfrowy mikser Behringer X32 PRODUCER  - 1 sztuka  

wraz z Lampką Monacor GNL-414 do miksera – 1 sztuka 

Specyfikacja:  

X32 PRODUCER - cyfrowa konsoleta z obsługą 40 kanałów wejściowych, 25 szyn, 

przystosowana do montażu w panelu rack, dedykowana do zastosowań na żywo i instalacjach; 

- 16 w pełni programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku, 

przedwzmacniaczy mikrofonowych zaprojektowanych we współpracy z firmą MIDAS 

- 17 w pełni automatycznych, zmotoryzowanych tłumików 100 mm pozwalających na 

szybkie zarządzanie scenami i kontrolę DAW 

- 8 wyjść XLR oraz 6 dodatkowych linii In/Out, wyjście słuchawkowe i sekcja Talk Back z 

wejściem mikrofonowym na złączu XLR 

- 32 x 32-kanałowy interfejs audio USB 2.0 umożliwiający rejestrację i odtwarzanie sygnałów 

z komputera. 

- Możliwość zdalnej kontroli poprzez protokół Ethernet za pośrednictwem komputerów PC 

oraz Mac. 

- Współpraca z bezpłatnymi aplikacjami sterującymi dla iPad i iPhone zapewniając 

profesjonalne zdalne zarządzanie bez potrzeby użycia komputera 

- Ułatwiający podgląd parametrów pracy, kolorowy o wysokiej rozdzielczości wyświetlacz 

TFT 5" 

- Szyna główna LCR, 6 szyn matrix i wszystkie 16 szyn mix wyposażone w: inserty, 6-

pasmowy korektor parametryczny, pełne przetwarzanie dynamiki oraz 8 grup DCA i 6 grup 

mute 

- Wirtualny rack efektowy wyposażony w 8 stereofonicznych wejść efektów zapewniający 

wysokiej klasy symulacje takich urządzeń jak: Lexicon 480L, PCM70, EMT250 i Quantec 

QRS i innych 

- Niezwykle prosty i intuicyjny interfejs użytkownika wraz z sekcją Channel Strip, z 

bezpośrednim dostępem do regulacji 

- Dodatkowa definiowalna sekcja przycisków pozwalająca na szybki dostęp do ulubionych 

presetów lub parametrów 

- Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o "nielimitowanym" 

zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i praktycznie zerowej latencji ogólnej (0,8 

ms) 

- Możliwość zaawansowanego zarządzania scenami ułatwiająca pracę przy skomplikowanych 

produkcjach muzycznych 

- Dwa porty AES50 umożliwiające transmisję do 96 kanałów wyjściowych i do 96 kanałów 

wejściowych za pomocą cyfrowych sieci Cat5E wykorzystujących możliwości sieci 

Supermac firmy Klark Teknik, cechującej się wyjątkowo niskim opóźnieniem i minimalnym 

rozrzutem czasowym impulsów 

- Złącze USB typu A na przednim panelu przeznaczone do zapisywania plików i 

nieskompresowanych nagrań oraz aktualizacji oprogramowania i wczytywania presetów 

- Złącza MIDI In/Out zapewniające możliwość zdalnego przywoływania scen lub sterowania 

innymi urządzeniami MIDI 
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c) Opakowanie transportowe (Case) do miksera Behringer X32 PRODUCER – 1 

sztuka 

       Specyfikacja: 

        - wykonany z mocnej i trwałej sklejki liściastej 7mm dwustronnie laminowanej 

 - pełne wypełnienie z 10mm gąbki, górna zdejmowana pokrywa z grubą gąbką         

zabezpieczającą i unieruchamiającą mikser podczas transportu  

- 20mm profile aluminiowe 

- stalowe, ocynkowane narożniki kulowe 

- solidne rączki/uchwyty transportowe  

- solidne 2 zamki motylkowe 

 

d) Mikrofon pojemnościowy Audio – Technica AT 2020 XLR– 2 sztuki 

wraz z koszykiem antywibracyjnym do mikrofonu MOZOS – 2 szt.  

oraz kablami XLR o długości min. 6m, ze złączami Neutrik – 2 szt. 

Specyfikacja: 

mikrofon pojemnościowy, wymaga zasilania phantom +48V 

charakterystyka kardioidalna 

pasmo przenoszonych częstotliwości: 20Hz-20kHz 

czułość: 37 dB (14.1 mV) re 1V at 1 Pa 

impedancja 100 Ohm 

maksymalne ciśnienie akustyczne 1kHz przy 1% THD: 144dB 

zakres dynamiki: 124dB 1kHz przy maksymalnym SPL 

stosunek syganł-szum: 74 dB dla 1kHz przy 1Pa 

zasilanie: 48V DC, 2mA, typowo 

waga: 345g 

wymiary: wysokość 162mm, średnica maks. 52mm 

wyjście: złącze XLR męskie 

Zawarte akcesoria: uchwyt sztywny, adapter śrubowy 5/8"-3/8", miękki woreczek 

transportowy 

e) Mikrofon do wokalu Shure SM58 LCE – 1 sztuka 

wraz z kablem XLR o długości min. 6m, ze złączami Neutrik – 1 szt. 

 

Specyfikacja: 

Charakterystyka częstotliwościowa dobrana pod kątem wokalu, z rozjaśnionym 

środkowym pasmem oraz podciętymi basami 

jednolita kardioidalna charakterystyka częstotliwościowa skutecznie izoluje główne 

źródło dźwięku i minimalizuje szumy otoczenia 

Pneumatyczny system antywstrząsowy ograniczający zakłócenia wynikające z 

operowania mikrofonem 

Wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o dużej efektywności 

Dołączony wytrzymały adapter statywu z możliwością obrotu o 180 stopni 

Legendarna jakość, wytrzymałość i użyteczność produktów Shure 

Wkładka dynamiczna o charakterystyce kardioidalnej (jednokierunkowej) 

Charakterystyka częstotliwościowa: 50 do 15000 Hz 
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f) Mikrofon instrumentalny Shure SM57 – 2 sztuki 

wraz z kablem XLR o długości min. 6m, ze złączami Neutrik – 2 szt. 

Specyfikacja: 

Waga: 284 g 

Wysokość x Szerokość x Głębokość: 157,0 × 32,0 × 32,0 mm 

Pasmo przenoszenia: 40 Hz – 15 kHz 

Czułość: -56,00 dBV/Pa – 1,60 mV/Pa 

Typ przetwornika: dynamiczny 

Charakterystyka: kardioidalna 

Zawarte akcesoria: uchwyt sztywny, adapter śrubowy 5/8"-3/8", miękki woreczek 

transportowy 

 

1.2.W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę netto i brutto 

przedmiotu zamówienia (według załączników nr 2 i nr 3) 

1.3.Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 

 

2.      WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 

 

2.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby 

Zamawiającego (ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce) w terminie 18 dni od podpisania 

umowy (wzór umowy – załącznik nr 4) - na koszt Oferenta 

 

3.  WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 

Zapłata należności zostanie przekazana na wskazane konto wybranego Wykonawcy po 

wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie wystawionej faktury/rachunku w ciągu 14 

dni po otrzymaniu faktury/rachunku. 

 

4.  OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY:  

 

4.1. Oferta powinna być czytelna i podpisana. 

4.2. Oferta musi zawierać: 

- pełną nazwę oferenta; 

- adres zamieszkania oferenta, numer telefonu, adres e-mail; 

- cenę oferty (netto i brutto). 

 

 5. KRYTERIA OCENY OFERT : 

Ze względu na doprecyzowanie przedmiotu zamówienia (wybór konkretnych urządzeń przez 

Zamawiającego) jedynym kryterium decydującym o wyborze oferenta jest najkorzystniejsza 

cena (100%). 

 

6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

6.1. Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego – Gminny Ośrodek Kultury, ul. 

Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce -  osobiście (bądź przez osobę upoważnioną) lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na 

adres gokmodliborzyce@wp.pl  

 

6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2018r. o godzinie 15.00.  

W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty do 

biura Zamawiającego. 

mailto:gokmodliborzyce@wp.pl
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6.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie 

internetowej www.gokmodliborzyce.pl  oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów. 

 

7.  INFORMACJE DODATKOWE:  

7.1.Oferty, które wpłyną do biura Zamawiającego niekompletne lub po terminie składania 

ofert, nie będą rozpatrywane;  

7.2.Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe. 

  

8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI: 

 

Andrzej Rząd – dyrektor GOK, tel. 15 8715-021, gokmodliborzyce@wp.pl 

 

 

        Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

           Andrzej Rząd 

http://www.gokmodliborzyce.pl/
mailto:gokmodliborzyce@wp.pl

