
          

Znak sprawy:  ZO/6/2020             Strawczyn, dnia 18.09.2020 roku 

 

Zapytanie ofertowe 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z późn. zm.) 

 

I. Zamawiający:   

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 

ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn 

tel.(41) 333 57 97 ; fax 41 333 57 97 

www.sckis.strawczyn.pl 

 

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu  zamówienia)  

dostawa instrumentów oraz nagłośnienia dla Orkiestry Dętej w Strawczynie 

II. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Specyfika głównych wymagań:  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa instrumentów oraz nagłośnienia dla Orkiestry Dętej 

w Strawczynie  

W szczegółowy zakres przedmiotu wchodzi: 

 Puzon tenorowy, strój F/Bb, lakierowany, roztrąb z różowego mosiądzu, Open Wrap, suwak 

nickel-silver, lekki futerał, menzura .547' - 13,9 mm, roztrąb Ø 8,5" - 216 mm– 2 szt 

 Flet  - strój: C główka: srebrzona, srebro niklowe, korpus: srebrzone, srebro niklowe, 

mechanika: srebrzona, srebro niklowe, stopka C, E-mechanika, Offset G, Futerał z pokrowcem 

- 2 szt 

 Saksofon altowy - wysokiej jakości saksofon altowy w stroju Eb. Korpus wykonany z mosiądzu, 

pokryty lakierem w kolorze złotym. Wzmocniona mechanika klap, wygodne regulowane 

podparcie kciuka. Futerał w zestawie.– 1 szt 

 Bęben Marszowy z nosidłem,o średnicy 22". Korpus 6-warstwowy, wykonany z 

połączenia topoli i drzewa kapur. – 1 szt 

 Orkiestrowy pulpit na nuty z pełnym blatem (z otworami) o rozmiarach: 49 x 34 cm. Składany 

z połączeniem pryzmatycznym. Wysokość: 65 – 105 cm, kolor: czarny mat– 10 szt 

 Zestaw mikrofonów bezprzewodowych - dynamiczny mikrofon wokalowy, Dostępne 

współczynniki kształtu nadajników: Handheld, Zakres operacyjny (aż do): 100 m, Kontrolka LED 

statusu zasilania oraz stanu naładowania baterii, regulowany poziom czułości, baterie AA - 

akumulatorki (w zestawie) zapewniają do 14 godzin ciągłej pracy, tłumik czułości 10 dB – 1 

zestaw , min. 2 szt mikrofonów 

 Mikrofon dynamiczny + kabel + statyw - dynamiczny, profesjonalny, typ przetwornika : 

dynamiczne, wykres kierunkowości: Superkardioida, pasmo przenoszenia: 50 Hz - 16 kHz, 

Czułość (1 kHz): -51,5 dBV/Pa / 2,6 mV/Pa  – 3 szt 

 

http://www.sckis.strawczyn.pl/


 Mikser analogowy - kompaktowy mikser analogowy , Specyfikacja: 8 wejść mic/line w tym 2 
wysokiej impedancji Class A FET, Profesjonalnej jakości suwaki typu faders 60mm, Korekcja 3 
punktowa, USB audio IN/OUT, 2 wejścia stereo, 2 wyjścia do podłączenia odtwarzacza 
MP3/CD, 16 efektów przestrzennych, Główne wyjścia XLR, Zasilanie Phantom: 48V globalnie, 
Wymiary: 440 x 346 x 95 mm – 1 szt 

 

 Kolumna aktywna + okablowanie –  2 drożna, 2 wzmacniaczowa, obudowa z bass reflex'em, 2 

wzmacniacze: 700W RMS NT i 200W RMS WT w klasie D dla LF oraz w klasie H/AB dla HF, Cyfrowy 

procesor sygnału z wyświetlaczem, Obudowa wykonana z odpornej na zarysowania sklejki brzozowej o 

grubości 15mm, Wzmocnienia wewnętrzne wykonane ze sklejki brzozowej, Przełącznik trybu wydajności, 

Panel sterowania posiadający wejście symetryczny XLR/Jack, XLR LINK OUT, 2 x głośność, wejście stereo 

RCA, wyświetlacz DSP z rotacyjnym koderem i przyciskiem, 12” przetwornik niskich częstotliwości z cewką 

2,5”,1" wylot WT przetwornika ciśnieniowego B&C z cewką 1,4”, Pasmo przenoszenia 48Hz - 20 kHz, 80° x 

50° stałej kierunkowości tuby, 6 punktów zawieszenia M10, opcjonalne montowanie ścienne, 35mm 

gniazdo mocowania, gniazdo na stojak, aluminiowa rączka. Konfiguracja: 2 drożna, Moc wbudowanego 

wzmacniacza LF/HF: 700/200 W RMS, Moc szczytowa wbudowanego wzmacniacza LF/HF: 1400/400 W, 

Pasmo przenoszenia: 42Hz - 20KHz -6dB, Przetwornik niskich częstotliwości: 12" z cewką 2,5", Przetwornik 

wysokich częstotliwości: 1" z cewką 1,4" , Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego 

ciągłego/szczytowego: 126/133 dB, Rozproszenie: 80° x 50° (lub 50° x 80°), Impedancja wejściowa: 22 

Kohm, Wymagane zasilanie: 640 VA, Przyłącza wejściowe: XLR z pętlą, RCA ST, Kabel zasilający: 5m, 

kabel do miksera: 10 m - 2 szt  

 

 Kabel do mikrofonów – 2 szt po 20 m 

 Statyw pod kolumny - statyw kolumnowy z przegubem magnezowym i pojedynczym 

wzmocnieniem nóg zapewniający stabilność i bezpieczeństwo. – 2 szt 

 Cena ofertowa winna obejmować całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu 
zamówienia 

 

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 października 2020 roku 

3. Okres gwarancji: 2 lata 

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 

5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty: 

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowo - cenowego –                              

wg. załączonego wzoru, 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej – w postaci oryginału lub 

kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

podpisywania oferty oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje niezbędne do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

        przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

 



V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 

dotyczących postępowania w jest : 

Pan Mariusz Łuszczek tel. 785-285-882, 

 

VI. Miejsce składania ofert 

Propozycję cenową wraz z pozostałymi dokumentami  należy złożyć w terminie do dnia 

29.09.2020  do godz 11:00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w 

Samorządowym Centrum Kultury i Sportu , Centrum Sportowo-Rekreacyjne OLIMPIC 

Strawczynek, ul. Turystyczna 6 26-067 Strawczyn  w sekretariacie – pok. administracji I  

piętro 

VII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Na załączonym formularzu ofertowo - cenowym, należy przedstawić cenę netto i brutto 

za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia oraz podać wartość podatku VAT. 

2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc                 

po przecinku oraz słownie. 

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

VIII. Informacje o formalnościach  

1. Z możliwości złożenia oferty cenowej wyłączeni są pracownicy Samorządowego Centrum 

Kultury i Sportu w Strawczynie oraz ich rodziny  

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 

3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.  

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny. 

5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.  

6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Załączniki: 

1. Formularz ofertowo-cenowy. 

 

                                                                                                      

                                                                                                       Dyrektor SCKiS 

 

                                                                                                        Łukasz Woźniak 
 


