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Nowy Targ, dnia 20.12.2018 r. 

 

                                       

ROZEZNANIE RYNKU 

dotyczące zakupu zestawu nagłośnieniowego 

 

w ramach projektu pn.: 

,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni 

regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja Miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych 

ośrodków miejskich w regionie. 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

W związku z realizacją projektu pn.: ,,Remont oraz modernizacja Spółdzielczego Domu Kultury przy 

Al. Kopernika 12”, Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu zaprasza do złożenia 

oferty na dostarczenie zestawu nagłośnieniowego dla wyposażenia Spółdzielczego Domu Kultury przy 

Al. Kopernika 12 , 34-400 Nowy Targ. 

 

Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Nowym Targu Al. Kopernika 12; 34-400 Nowy Targ (I piętro) lub emailem skan na adres 

biuro@nsmnt.pl . 

 

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 27.12.2018 r. (czwartek) do godz. 14.00. 
 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Nowotarska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Targu, Al. Kopernika 12, 34-400 Nowy Targ. 

 

2. Rodzaj i przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem zestawu 

nagłośnieniowego w sali widowiskowej Spółdzielczego Domu Kultury przy Al. Kopernika 12 

w Nowym Targu. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

L.p. Nazwa Opis, minimalne parametry Ilość 

(szt.) 

1. Kolumna głośnikowa   aktywna, szerokopasmowa  

 moc: 1000 W RMS (2000 W w szczycie) 

 końcówka klasy D 

 zintegrowany, 2-kanałowy mikser z 

podwójnym gniazdem XLR-1/4 Combo, 

wejściami mikrofonowymi i instrumentalnymi 

oraz niezależną kontrolą poziomów sygnałów 
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 pasmo przenoszenia: 46 Hz – 22 kHz 

 max SPL – 131 dB 

2. Subwoofer  kolumna basowa,  

 moc: 1250 W peak / 625 W RMS 

 pasmo przenoszenia: (-10 dB) 35 Hz – 95 Hz 

 max SPL – 129 dB 

 głośnik niskotonowy: 15 woofer 

 aktywny crossover: HPF 80 Hz  
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3. Łączniki kolumn  2 

4. Mikser  16 wejść liniowych 

 10 wejść mikrofonowych  

 2 wysyłki na AUX  

 4 podgrupy 

 4 inserty 

 7 zakresowy EQ graficzny 

 3 zakresowy EQ na każdym kanale 

 Multiefekt np. ReadFX z 16 gotowymi 

programami 

 złącze USB 

1 

5. Monitory odsłuchowe  moc: 1000 W RMS (2000 W w szczycie) 

 końcówka klasy D 

 głośnik niskotonowy: 10 

 końcówka pracująca w trybie Bi-amp 

 pasmo przenoszenia: 48 Hz – 22 kHz 

 max SPL – 129 dB 
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6. Mikrofon  pasmo przenoszenia: 50 Hz – 15 kHz 

 czułość (1 kHz): -54 dB V/Pa / 1,88 mV/Pa 

 typ przetwornika: dynamiczny 

 wykres kierunkowości: karioidalna 
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7. Mikrofon  kapsuła: pojemnościowa, polaryzowana 

zewnętrznie 

 pasmo przenoszenia: 40 Hz ~ 20000 Hz, filtr 

górnoprzepustowy 80 Hz – 12 dB/Okt 

 impedancja wyjściowa: 100 Ω 

 dynamika: 121 dB 

 zasilanie: bateria lub Phantom 

1 

8. Mikrofon Bezprzewodowy, dual vocal set („dwa do ręki”), 

działający w paśmie dopuszczonym przepisami 

1 

9. Statyw mikrofonowy Łamany, składany, lekki, stabilny 6 

10. Inne Okablowanie (w tym kabel wieloparowy 20 

kanałowy metalowy), zaciski, wtyczki itp. 

niezbędne do należytego podłączenia i działania 

zestawu 

1 kpl 

 

 
Uwaga: wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe 

i należy je rozpatrzyć z wyrazem ,,lub równoważne” albo ,,nie gorsze”. 
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Wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów 

czy urządzeń będących przedmiotem zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania 

materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do 

zastosowania urządzenia powinny spełniać, co najmniej parametry określone w niniejszym 

zaproszeniu do złożenia oferty i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza 

wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 

Uwaga: Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej sali widowiskowej Spółdzielczego Domu 

Kultury Al. Kopernika 12 w Nowym Targu, w której będzie montowany zestaw nagłośnieniowy. 

Powierzchnia pomieszczenia: ok. 250 m
2
, kubatura pomieszczenia: ok. 900 m

3
. 

 

4. Termin realizacji – nie później niż do dnia 15.01.2019 r.  

 

5. Miejsce realizacji zamówienia: 

Zestaw nagłośnieniowy należy dostarczyć do siedziby Spółdzielczego Domu Kultury przy 

Al. Kopernika 12 w Nowym Targu (34-400 Nowy Targ). 

 

6. Sposób sporządzenia oferty 

Ofertę można składać wyłącznie na formularzu, którego wzór przedstawiono w załączniku nr 1 do 

niniejszego zaproszenia do złożenia ofert. 

Do oferty należy dołączyć wykaz proponowanego sprzętu wraz z jego specyfikacją uwzględniającą 

wszystkie wymagania zawarte w pkt 3 oraz okres udzielonej gwarancji. 

 

7. Widok sali widowiskowej: 

 

                  
 

 

Oferta niekompletna i złożona po wyznaczonym terminie składania ofert nie będzie 

rozpatrywana. Nabór ofert może zostać zamknięty bez wybrania Wykonawcy. 


