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Rzepiennik Suchy, 08/05/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4
Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup oraz dostawa do Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Rzepienniku Biskupim.
Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują
uzyskanie wymaganych parametrów technicznych, a podane nazwy własne służą przedstawieniu
standardów jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego.
1. Sprzęt nagłośnieniowy
 Pulpit sterujący nagłośnieniem (mikser Berhinger X32, w komplecie z stageboxem 2 x S16 i
casem)
 Mikrofon bezprzewodowy wokalny – 1 szt (Shure GLXD 24E)
 Mikrofon przewodowy wokalny – 2 szt (Shure SM 58-LCE)
 Mikrofon przewodowy instrumentalny – 2 szt (Shure SM 57)
 Komplet mikrofonów do perkusji – 7 szt. standard
 Odsłuchy – 2 szt (600 W, DB Technologies FM 12)
 Kolumny aktywne – 2 szt (500 W na stronę)
 Zestaw miokrofonów doręcznych ( Shure BLX 288)
 Osprzęt (4 uchwyty, 2 statywy) i okablowanie niezbędne do prawidłowego montażu
(odległość do 20 mb od sterowni) i funkcjonowania zakupionego sprzętu
2. Sprzęt mulimedialny
 Ekran projekcyjny z wbudowanym sterowaniem (16:9, 450 x 253 cm, Adeo Screen Alumid
456 PSCHP1204)
 Projektor Full HD (JVC LX-FH50)
 Uchwyt do projektora (Peerless-AV PRG-UNV + EXB)
 Osprzęt i okablowanie do projektora (VGA i HDMI) – 20 m
Złożona oferta powinna zawierać, co najmniej:
- nazwę i adres oferenta,
- opis techniczny wraz ze zdjęciem poszczególnych elementów,
- wartość oferty (netto oraz brutto),
- termin ważności oferty,
- okres gwarancji
- sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczątką firmową, podpisana przez oferenta oraz
posiadać datę sporządzenia.
Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności i dostawy,
możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.
Wszystkie przedmioty powinny posiadać atesty wymagane do stosowania w obiektach użyteczności
publicznej.
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Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Kryterium wyboru oferty to:
- cena
- jakość zaproponowanych produktów
- termin związania z ofertą
- termin dostawy sprzętu
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, wiadomości elektronicznej na adres
gokrzepiennik@poczta.onet.pl , faxem na numer 14 6531 571.
Dodatkowe informacje:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cen z oferentem.
Złożenie oferty nie gwarantuje zawarcia umowy z oferentem.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 Prawa zamówień
publicznych.
Termin składania ofert upływa w dniu: 17.05.2017r.

Z poważaniem
Halina Hołda

