
 
              Chobienia 20.11.2020r. 

 

  ZAPYTANIE CENOWE  

na ,,Zakup mikrofonów, statywów mikrofonowych, przewodu mikrofonowego oraz wtyk.” 

 
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) 
 
I. Zamawiający 

Chobieński Ośrodek Kultury 

Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup mikrofonów, statywów mikrofonowych przewodu mikrofonowego  

oraz wtyk. 

Zakupiony sprzęt należy dostarczyć do budynku Chobieńskiego Ośrodka Kultury.  

Ilość oraz parametry sprzętu opisane zostały w załączniku nr 2 do zapytania cenowego. 
 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

30.11.2020 – 22.12.2020 

 

IV.  Warunki realizacji  

1. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę a jego oferta nie 

będzie podlegała odrzuceniu. 

2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

3. Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto podane na rachunku w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.  

4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze 

złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.  

5. Chobieński Ośrodek Kultury zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad 

określonych w niniejszym zapytaniu. 

6. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych. 

 

V.  Forma składania ofert  

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania cenowego – Formularz 

ofertowy.  

 

VI.  Miejsce składania ofert  

- ofertę należy dostarczyć do Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni  

• osobiście lub pocztą na adres: 

Chobieński Ośrodek Kultury w Chobieni, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna 

• przesłać e-mailem na adres aczech@chok-chobienia.pl z dopiskiem ,,Zakup mikrofonów, statywów 

mikrofonowych, przewodu mikrofonowego oraz wtyk.” 

- ofertę należy złożyć do dnia 25.11.2020r.  

- o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany oferent zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo. 

 

VII.  Kryteria wyboru oferty  

Kryterium oceny ofert: 100% cena brutto. 

 

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty  

W ofercie należy podać cenę  oraz wartość, zgodnie z podanymi jednostkami miary.  

Oferta musi zawierać nazwę, numer NIP, Regon, oraz dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail) Oferenta.  
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Anita Czech tel. 76 843-95-19   
   
IX. Ochrona Danych Osobowych 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

▪ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia 

 ul. Rynek 6, 59-305 Rudna  

mailto:aczech@chok-chobienia.pl


▪ Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodags@iodags.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 

wynikają z ustawy Pzp;   

▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 

                                                                                                           

 

 
                                                                                                                               Katarzyna Przeworska 

      Dyrektor Chobieńskiego Ośrodka Kultury w Chobieni 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr  1 do zapytania cenowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

,,Zakup mikrofonów, statywów mikrofonowych, przewodu mikrofonowego oraz wtyk.” 
wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro 

zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) 

 

 
 Nazwa i adres Zamawiającego: 

 Chobieński Ośrodek Kultury, Chobienia ul. Rynek 6, 59-305 Rudna, NIP 692-23-02-008 

  

 

Nazwa i adres Oferenta 

 

…………….…………………….……………………………………………….……………… 

   

adres ………………………………………………………………..………………….............. 

        

NIP…………………………………..…  
 
tel./fax …………………………..……… e-mail. ….………..……………………..………… 

 

L.p. Nazwa  Ilość Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto  

 

1 Mikrofon bezprzewodowy  4 szt. 
  

2 Statyw mikrofonowy  4 szt. 
  

3 Przewód mikrofonowy 100 mb 
  

4 Wtyk żeńska XLR 26 szt. 
  

5 Wtyk męska XLR 26 szt. 
  

RAZEM 
 

 

 

 

Słownie złotych:…………………………………………………………………………………………........... 
 

Oświadczam że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;  

3) dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

5) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;  

6) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się do spełnienia wszystkich wymogów 

obligatoryjnych; 

7)wykazane sprzęty spełniają parametry opisane w załączniku nr 2 do zapytania cenowego.  
 

 

 

 

 

………………………………….                                                                                                         ………………………………………………. 

        ( miejscowość, data)                           (podpis oferenta) 
  

 

 



 
Załącznik nr  2 do zapytania cenowego 

 

PARAMETRY SPRZĘTU 

Lp. Nazwa Ilość  Parametry 

1 
mikrofon bezprzewodowy 

 
4 szt. 

- seria wokalna 

- nadajnik ręczny 

- kontrolowana mikroprocesorowo wewnętrzna 

antena 

- funkcja QuickScan do lokalizacji dostępnych 

częstotliwości 

- dynamiczna kapsuła mikrofonowa 

- zakres częstotliwości: 50-15 000 Hz 

- charakterystyka kierunkowa: kardioidalna 

- odbiornik w metalowej obudowie: 9,5 "/ 1U 

- wymienne anteny BNC 

- wyjścia XLR i jack 

- wyświetlacz LCD z sygnałem HF i audio 

- 10 mW Moc nadajnika 

- zakres częstotliwości: K3E (518 - 542 MHz) 

- case: futerał  

- mikrofon+stacja 

2 statyw mikrofonowy 4 szt. 

- materiał rury: stal 

- kolor rury: Czarny 

- rura powlekana proszkowo 

- minimalna wysokość: 1030 mm 

- maksymalna wysokość: 1730 mm  

- długość transportowa: 980 mm 

- regulowana wysokość 

- trójnożna podstawa 

- materiał podstawy: cynkowy odlew ciśnieniowy  

-  dwupunktowa regulacja wysięgnika 

- mechanizm teleskopowy 

- długość wysięgnika: 510 - 880 mm 

3 przewód mikrofonowy 100 mb  

- kabel mikrofonowy 

- czarny 

- średnica całkowita: 6,2 mm 

- przekrój przewodu wewnętrznego: 0,32 mm² 

- materiał przewodu wewnętrznego: miedź  

- budowa przewodu wewnętrznego: 19 x 0,15 mm 

- liczba przewodów wewnętrznych: 2 

- materiał ekranu: miedź, OFC 

- ekran spiralny  
- opór przewodu: < 53 Om(y) 

- pojemność: < 58 pF/m 

- materiał płaszcza: PVC 

4 

wtyka XLR żeńska  26 szt. 

- wtyk XLR 

- liczba styków: 3 

- rodzaj: męska, żeńska 

- średnica kabla: 3,5–8 mm 

- styki: posrebrzane 

- rodzaj połączenia: styk lutowany 

- kolor: srebrny 

- obudowa: cynkowy odlew ciśnieniowy 

- element odciążający kabel: poliacetal 

- długość: 70,1 mm 

- średnica: 19 mm 

wtyk XLR męski 26 szt. 

 


