
 
              Chobienia 20.11.2020r. 

 

  ZAPYTANIE OFERTOWE  

na ,,Zakup, montaż oraz strojenie kompletnego systemu nagłaśniającego  

w Chobieńskim Ośrodku Kultury.” 

 
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, montaż oraz strojenie kompletnego systemu nagłaśniającego. 

Miejscem realizacji zamówienia jest sala główna budynku Chobieńskiego Ośrodka Kultury.  

Skład zamówienia: kolumna głośnik PA (6 szt.), uchwyt głośnikowy ścienny na kolumnę (6 szt.), kolumna 

subwoofer PA, wzmacniacz (2 szt.), przewód głośnikowy 2x2,5 (200m), kabel sieciowy + bęben (100m), 

mikser cyfrowy, multicore (min 16 wejść), zestaw nagłośnieniowy, końcówki kabla (złącza, wtyki: 20 szt.) 

oraz wszelkie potrzebne materiały do sprawnego działania systemu nagłaśniającego.  

Parametry sprzętu opisane zostały w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego. 

Głośniki (6 szt.) należy zawiesić na ścianach za pomocą uchwytów głośnikowych ściennych (6 szt.), a 

przewody głośnikowe należy ukryć w maskownicach/listwach na kable w kolorze uzgodnionym z 

Zamawiającym.  
 

UWAGA:   

W cenę należy wliczyć materiały, sprzęt oraz robociznę.  

Zaleca się , aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscach opisanych w przedmiocie zamówienia oraz 

uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje , które mogą być konieczne do 

przygotowania oferty. 
 

 

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. 

7. Wykonawca zapewnia sprzęt potrzebny do wykonania zadania. 

 

V.  Forma składania ofert  

Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – 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, montaż oraz strojenie 

kompletnego systemu nagłaśniającego w Chobieńskim Ośrodku Kultury.”- 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. 

mailto:aczech@chok-chobienia.pl


 

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  

▪ 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 ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

,,,Zakup, montaż oraz strojenie kompletnego systemu nagłaśniającego  

w Chobieńskim Ośrodku Kultury.” 
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. ….………..……………………..………… 

 
 

Lp. Nazwa zadania 
 

Wartość netto w zł 

 

 

VAT 

 

Wartość brutto w zł 

1 
Zakup, montaż oraz strojenie kompletnego systemu 

nagłaśniającego w Chobieńskim Ośrodku Kultury 
 

  

 
 

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 ofertowego.  
 

 

 

 

 

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

        ( miejscowość, data)                           (podpis oferenta) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr  2 do zapytania ofertowego 

 

PARAMETRY SPRZĘTU 
Lp. Nazwa Ilość  Parametry 

1 
kolumna 

 
6 szt. 

- głośnik PA  

- typ: pasywny  

- wielkość głośnika niskotonowego: 8 cali 

- tuba: BEM zoptymalizowane CD Horn  

- kąt emisji dźwięku (poziom x pion): 90 x 50  

- obciążenie (RMS): 250 W  

- maksymalne obciążenie (szczytowe): 500 W  

- charakterystyka częstotliwościowa: 70 - 20000 Hz  

- maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 119 dB  

- impedancja: 8 Om(y)  

- przyłącza wejściowe głośnika kompatybilne ze złączem Speakon  

- przyłącza wyjściowe głośnika kompatybilne ze złączem Speakon  

- materiał obudowy: sklejka, 12 mm  

- powierzchnia obudowy: poliuretan  

- rodzaj konstrukcji obudowy: Bass-reflex  

- szerokość: 270 mm  

- wysokość: 457 mm  

- głębokość: 290 mm 

2 
uchwyt 

głośnikowy 
6 szt. 

- uchwyt ścienny na kolumnę  

- materiał: odlewane ciśnieniowo aluminium  

- powierzchnia powlekana proszkowo  

- czarny  

- obciążenie: 10 kg  

- wielokrotna regulacja wzdłuż wszystkich osi  

- zabezpieczająca linka stalowa o długości 20 cm  

w zestawie 

3 
kolumna 

subwoofer PA 
2 szt.  

- typ: aktywny  

- wielkość głośnika niskotonowego: 18  

- wzmacniacz: klasa D  

- moc (RMS): 600 W  

- moc (szczytowa): 2400 W  

- pasmo przenoszenia (-10dB): 29 Hz zależne od ustawień wstępnych  

- maks. SPL (szczytowy): 133 dB  

- wyłączniki ochronne: Excursion Limiter, Peak Limiter, Prąd przetężeniowy, 

Przegrzanie, Przepięcie  

- elementy obsługi: enkoder z funkcją przycisku  

-  wyświetlacz LC  

- wejścia liniowe: 2  

- przyłącza wejścia liniowego: gniazda kombi  XLR/6,3 mm (wyważone)  

- pobór energii (max.): 675 W  

- względna wilgotność powietrza: < 60% (bez kondensacji)  

- materiał obudowy: 18 mm Multiplex  

- rodzaj konstrukcji obudowy: Bass-reflex 

4 
wzmacniacz  

 

2 szt. 

 

- rodzaj produktu: końcówki mocy  

- typ: instalacyjne końcówki mocy  

- moc wyjściowa (1 kHz przy 2,7 Ω): 4 x 240 W  

- moc wyjściowa (1 kHz przy 4 Ω): 4 x 240 W  

- moc wyjściowa (1 kHz przy 8 Ω):4 x 120 W  

- znamionowa moc wyjściowa (1kHz @ 16 Ohms): 4 x 60 W W  

- klasa wzmacniacza: klasa D  

- charakterystyka częstotliwościowa: 10 - 22000 Hz  

- współczynnik zniekształceń (THD): < 0,01%  

- wyłączniki ochronne: DC, Przegrzanie, Przepięcie, Soft-Start , Zwarcie  

- elementy obsługi: enkoder z funkcją przycisku  

- wyświetlacz OLED  

- wejścia liniowe: 4  

- przyłącza wejścia liniowego: kostka zaciskowa , XLR  

- wyjścia głośnikowe: 4  

- przyłącza wyjściowe głośnika kompatybilne ze złączem Speakon , kostka 

zaciskowa  

- chłodzenie: cichy, sterowany temperaturą wentylator, bezgłośny w trybie 

gotowości  

- zasilanie: zasilacz impulsowy  

- pobór energii (przy pełnym obciążeniu): 1100 W  

- napięcie robocze: 100 V AC–240 V AC, 50–60 Hz 



5 końcówka kabla 20 szt. 

- rodzaj produktu: wtyczki i złącza  

- typ: złącza głośnikowe  

- liczba styków: 2  

- rodzaj: żeński  

- średnica kabla: 6 - 10 mm  

- styki: pozłacane  

- rodzaj połączenia: styki przykręcane/lutowane  

- kolor: niebieski  

- obudowa: PBTP 20 % GR  

- element odciążający kabel: poliacetal 

6 

przewód 

głośnikowy  

2 x 2,5 

200 m 

- kabel głośnikowy  

- długość: 200m 

- czarny  

- średnica kabla: 7,8 mm  

- liczba przewodów wewnętrznych: 2  

- przekrój przewodu wewnętrznego: 2,5 mm²  

- impedancja falowa: 7,8 omòw/km  

- pojemność: < 200 pF/m 

7 
kabel sieciowy 

+ bęben  
100 m 

- typ: kable sieciowe  

- kolor: czarny 

- średnica całkowita: 6,4 +/- 0.2 mm  

- przekrój przewodu wewnętrznego: 0,15 mm²  

- budowa przewodu wewnętrznego: 19 x 0,1 mm  

- liczba przewodów wewnętrznych: 4 x 2  

- materiał ekranu: cynowana miedź  

- ekran plecionkowy  

- opór przewodu: < 85 Om(y)  

- pojemność: 60 pF/m  

- izolacja: HDPE mm  

- materiał płaszcza: PVC 

8 mikser cyfrowy 1 szt.  

- 16 w pełni programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku, 

przedwzmacniaczy mikrofonowych  

- 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  

- 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, 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 

 



9 
Multicore min 

16 wejść 
1 szt. 

-16 w pełni programowalnych, zapewniających audiofilską jakość dźwięku, 

przedwzmacniaczy mikrofonowych  

- porty sieciowe AES50 wspierające technologię SuperMac firmy Klark Teknik 

zapewniające ultra-niską latencję i drgania 

- 8 analogowych symetrycznych wyjść XLR 

- dwa porty AES50 umożliwiający kaskadowe łączenie dodatkowych jednostek bez 

użycia routera 

- precyzyjny, 7-mio segmentowy wskaźnik LED umożliwiający monitoring 

sygnału na scenie 

- dwa wyjścia ADAT umożliwiające użycie w roli splitera oraz jako samodzielnie 

działającego cyfrowego multicore 

- monitoring sceny poprzez wyjście słuchawkowe umożliwiające odsłuch każdego 

z kanałów wejściowych oraz wyjściowych 

- wejście/wyjście MIDI dla dwukierunkowej komunikacji pomiędzy konsoletą 

FOH oraz urządzeniami MIDI na scenie 

- możliwość pracy z użyciem kabla CAT-5e o maksymalnej długości 100 m 

- złącze USB ułatwiające aktualizację oprogramowania systemowego. 

- przełączalny zasilacz “Planet Earth” gwarantujący brak zakłóceń, świetną 

odpowiedź transjentową oraz niskie zapotrzebowanie na energię 

- solidna, kompaktowa, stalowa obudowa do montażu w szafie rack 19”, wysokość 

2U 

- wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe 

użytkowanie 

10 
zestaw 

nagłośnieniowy 
1 szt. 

 a) aktywny głośnik tubowy – 2 szt 

    - głośnik współosiowy z aktywną tubą 

    - moc: moduł wzmacniacza bi-amp 600 W (500 + 100 W) 

    - SPL: 104 dB / (1 W / 1 m) 

    - 135 dB / szczyt 

    - pasmo przenoszenia: 63 Hz - 17 kHz (-10 dB) 

    - nominalny wzór pokrycia (poziom x pion): 55 ° x 40 ° 

    - złącza: 1 x XLR 

    - mocowanie kołnierzowe do stojaków 

    - wykończenie: czarny lakier strukturalny 

 

b) aktywny 18-calowy głośnik- 4 szt. 

    - moc znamionowa wzmacniacza mocy: 1300 W. 

    - maks. SPL: 104 dB (1 W / m), 135 dB (szczyt) 

    - pasmo przenoszenia: 37 - 150 Hz (-3 dB) 

    - 1 x wejście XLR 

    - 1 x wyjście XLR 

    - 1 x wyjście głowicy XLR 

    - regulowana częstotliwość podziału 

    - 2 x adapter kołnierzowy  

    - wzór: czarne wykończenie z teksturą 

 


