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Konkurs Ofert nr 6 

  

 Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Suchym ogłasza 

konkurs ofert na zakup, dostawę i ewentualny montaż urządzeń multimedialnych na potrzebę wyposażenia kina. 

 

1. Opis przedmiotu 

 Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie dla kultury, w tym: 

 Projektor multimedialny (1 szt) - technologia wyświetlania LCD, kontrast: 500000:1,  jasność: 2400 

ANSI lumenów, rozdzielczość: 1920x1080, 3D Full HD, głośność 22 dB, Lampa 220 W UHM (red-rich 

lamp),  wejścia 3 x HDMI, 1 x S-Video, 1 x VGA (d-sub), 1 x Component, 1 x Composite Video, 1 x 

12V trigger, 1 x RS-232, wyjścia  1 x 12V trigger.  

Np. Panasonic PT AT6000 lub równoważny 

 Wzmacniacz (1 szt) – Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, DLNA, 7 kanałowy wzmacniacz,  wbudowany 

Audyssey MeltEQ, 8 wejść HDMI, 2 wyjścia, podwójne wyjście subwooferowe. + kabel optyczy mini 

jack - toslink (stałe końcówki, nie wymienne, bez adapterów), 

Np. Denon AVR X3100 lub równoważny 

 Głośniki – L,P,C, 4 x efektowe - 2-drożny głośnik bass reflex, moc maks.: 225 W, moc RMS: 100 W, 

impedancja: 4-8 Ω,  kable 2 x 2,5 mm² z miedzi beztlenowej 100 metrów.   

Np. Magnat Symbol Pro 160 lub równoważny 

  Subwoofer  (1 szt) - aktywny bassreflex, frontfire, głośnik niskotonowy 300 mm, moc wyjściowa 

(RMS/max.) 100/220 W, pasmo przenoszenia 16 – 200 Hz,  częstotliwość zwrotnicy 50 – 150 Hz, 

regulowana - (Monitor Supreme 302A) + kabel monofoniczny audio zakończony wtykami typu cinch 

(RCA) 15 metrów. 

Np. Magnat lub równoważny  

 Ekran projekcyjny ramowy – format 16:9, 320 x 180 cm, powierzchnia Reference Grey, czarne 

obramowanie 

 Okablowanie – kabel HDMI 20 metrów,  

 Skrzynka rack 19” 

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty  

Oferta powinna:  

 być opatrzona danymi firmy (nazwa, adres, NIP, telefon),  

 zawierać cenę jednostkową netto i brutto,  

 ewentualne rabaty 
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 zawierać parametry określające sprzęt 

 posiadać informację o dacie końcowej ważności oferty.  

 posiadać informację o gwarancji  

 termin dostarczenia sprzętu  

 

3. Miejsce oraz termin składania ofert Oferty  

Należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gokrzepiennik@poczta.onet.pl, 

dostarczyć osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu) najpóźniej do dnia 10 lipca 2015r.  

Zamawiający dokona oceny ofert do 14 lipca 2015 r.  

Dostawa sprzętu musi zakończyć się do 24 lipca 2015r.  Dopuszczalne jest składanie 

ofert częściowych. 

Głównym kryterium oceny jest: cena i zgodność parametrów – 90%, inne – 10 % (np. długość gwarancji, 

bezpłatny montaż, szybki termin realizacji),   

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (14) 65-31-571, lub mailowo: 

gokrzepiennik@poczta.onet.pl,  pytania proszę kierować do Haliny Hołda – tel: 14 6531 571, 668 351 101 

 

 

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

w Rzepienniku Strzyżewskim 

Halina Hołda 
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