
Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiot zamówienia:
Dostawy zestawu sprzętu scenicznego nagłośnieniowego i oświetleniowego

do Ośrodka Kultury w Sejnach.

Zamawiający  opisał  przedmiot  Zamówienia  za  pomocą  minimalnych  cech  technicznych,
funkcjonalnych i  jakościowych  jakie stawiane są poszczególnym urządzeniom wchodzącym w
zakres dostawy.  Dotrzymanie  wyspecyfikowanych  parametrów, funkcjonalnych,  technicznych i
ilościowych wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego i jest w świetle przyjętych założeń
jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny. 
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne
wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno pod względem parametrów technicznych,
funkcjonalnych, jakościowych jak i ilościowych. W związku z powyższym Wykonawca, wraz z
ofertą zobowiązany jest przedłożyć zestawienie oferowanych urządzeń wraz z podaniem ich typu,
producenta i modelu oraz ilości sztuk. 

Zestawienie oferowanych urządzeń stanowi załącznik do oferty (ZAŁĄCZNIK NR 1 do oferty  –
WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ). Zamawiający dokona komisyjnej  oceny spełnienia
wymaganych minimalnych parametrów technicznych urządzeń oferowanych przez wykonawcę na
podstawie  wypełnionego  zestawienia.  Podstawą  do  sprawdzenia  spełnienia  minimalnych
wymagań będą dane techniczne zawarte na oficjalnych stronach internetowych producenta (karty
katalogowe  produktu,  dokumentacje  technicznorozruchowe,  instrukcje  obsługi)  oraz  innych
oficjalnie dostępnych informacjach technicznych. 

Dla urządzeń objętych punktacją w kryterium “Rozwiązania technologiczne – funkcjonalność”,
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  informacji  technicznych,  tj.  oficjalnych  kart
katalogowych,instrukcji obsługi lub innych oficjalnych dokumentów producenta potwierdzających
posiadanie wymaganej funkcjonalności. Wykonawca, wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć
ZAŁĄCZNIK NR 2 do oferty - ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE – FUNKCJONALNOŚĆ
będący dokumentem opisującym specyfikacje i parametry oferowanych urządzeń. Wymienione w
załączniku  informacje  będą  podstawą  do  przyznania  punktów  w  kryterium  “Rozwiązania
technologiczne – funkcjonalność”. 

Zamawiający  w  pierwszej  kolejności  dokona  oceny  spełnienia  minimalnych  wymagań
parametrów  technicznych  i  funkcjonalnych  oferowanych  urządzeń  na  zasadzie  „spełnia,  nie-
spełnia”.  W  drugiej  kolejności  Zamawiający  dokona  oceny  punktowej  ofert,  które  spełniają
minimalne  wymagania  określone  w SIWZ.  W przypadku  wątpliwości  dotyczących  spełnienia
minimalnych wymagań technicznych, jakościowych i ilościowych Zamawiający zastrzega sobie
prawo zwrócenia się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, pochodzące z seryjnej
produkcji  danego producenta (nie dotyczy skrzyń transportowych,  okablowania oraz przyłączy
sygnałowych wytwarzanych warsztatowo) .



Opis minimalnych parametrów technicznych:

L.p. Nazwa/Symbol Opis Ilość J.m.
SPRZĘT NAGŁOŚNIENIOWY

1 Zestaw głośnikowy 
szerokopasmowy, 
frontowy

 Zestaw głośnikowy szerokopasmowy, pasywny, dwudrożny
 W celu zapewniania wymaganych właściwości kierunkowych 

dla maksymalnego zakresu częstotliwości (minimum od 400 
Hz) zestaw zbudowany z dwóch głośników niskotonowych o 
średnicy minimum 10” umieszczonych symetrycznie w 
układzie bipolarnym oraz minimum jednego przetwornika 
wysokotonowego o cewce minimum 3” i wylocie z drivera 
minimum 1,4”

 Dyspersja wertykalna 27˚ ±  5˚
 Dyspersja horyzontalna 90˚ ±  5˚
 Maksymalny SPL minimum 138dB
 Możliwość powieszenia głośników w pozycji pionowej lub 

poziomej
 Waga nie większa niż 40 kg
 Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 60Hz- 18kHz (-10dB)

4 szt.

2 Rama montażowa do
gron głównych wraz 
z akcesoriami 
montażowymi

 Fabryczna  rama  montażowa  do  podwieszenia
zestawówgłośnikowych 

 Akcesoria montażowe do podwieszenia ramy 2 kpl.

3 Zestaw głośnikowy 
niskotonowy

 przetwornik niskotonowy o średnicy nie mniejszej niż 18”,
 pasmo przenoszenia nie gorsze niż 37 Hz – 115 Hz (-10dB),
 max SPL nie mniejszy niż 133 dB (1 m / pole swobodne ) 

przy zasilaniu z oferowanych wzmacniaczy mocy,
 waga nie większa niż 62 kg,
 wymiary obudowy nie większe niż 650 x 700 x 760 mm,
 moc nie mniejsza niż 800W (RMS/AES),
 impedancja 8 ohm,
 Fabrycznie  przystosowany  do  wieszania  za  pomocą

dedykowanych akcesoriów. 

2 szt.

4 Rama montażowa 
zestawów 
niskotonowych oraz 
pozostałe akcesoria

 Fabryczna  rama  montażowa  do  podwieszenia  zestawu
głośników niskotonowych

 Akcesoria niezbędne do podwieszenia ramy 2 kpl.

5 Zestaw  głośnikowy
szerokopasmowy 

 Dwudrożny, aktywny, zestaw głośnikowy

 Minimum  jeden  głośnik  niskotonowy  12”  i  jeden  głośnik
wysokotonowy 1”

 Maksymalny SPL nie mniejszy niż 130dB

 Wzmacniacz mocy minimum 2400 W

 Obudowa kompozytowa

 Waga maksimum 21 kg

 Wskaźnik poziomu wejściowego

 Wyświetlacz LCD

 Wbudowany procesor DSP

6 szt.



6 Wzmacniacz mocy 4 
kanałowy 

 czterokanałowy wzmacniacz mocy
 wbudowany procesor DSP
 możliwość ustawienia opóźnień do 2 s
 fabryczne  presety  dla  frontowych  oraz  niskotonowych

zestawów głośnikowych
 częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 48 kHz
 przetwarzanie A-C nie gorsze niż 24 Bit
 przetwarzanie C-A nie gorsze niż 24 Bit
 minimum 4 wejścia analogowe
 minimum 2 wejścia cyfrowe dwukanałowe
 kontrola i sterownie za pomocą sieci Ethernet
 moc maksymalna nie mniejsza niż 4 x 1600 W przy 4 Ω

1 szt.

7 Szafa rackowa  Szafa rack w standardzie 19”
 Wysokość 22U
 Maksymalne obciążenie do 800 kg.
 Wyposażona  w  listwę  zasilającą  230V  umożliwiającą

podłączenie minimum 16 urządzeń

1 szt.

8 Cyfrowa konsoleta 
foniczna

 Minimum dwa dotykowe wyświetlacze minimum 12”
 Próbkowanie minimum 96kHz
 Obsługa minimum 60 wejść i 40 szyn wyjściowych
 Wbudowane  w  konsoletę  minimum  12  wejść  mikrofonowo

liniowych i 10 wyjść liniowych
 Minimum 24 tłumiki o długości 100mm
 Możliwość  rozbudowy  konsolety  o  emulacje  klasycznych

kompresorów
 Automatyczny minimum mikser 60 kanałów
 Możliwość podłączenia personalnych mikserów
 Porty na minimum dwie karty rozszerzeń
 Latencja maximum 0,8ms
 Wyposażona w skrzynie transportową wykonaną w technologii

flyingcase, wyposażoną w 4 koła transportowe

1 szt.

9 Expander wejść-
wyjść

 Kompatybilny z oferowaną konsoletą
 Minimum 48 wejść mikrofonowo liniowych
 Minimum 16 wyjść liniowych
 Minimum 3 blokowane porty etherconowe
 Próbkowanie minimum 96 kHz
 Dioda informująca o podanym zasilaniu Phantom przy każdym

wejściu niezależnie od źródła zasilania
 Montaż w racku
 Kompatybilnośc z przewodami Cat5e
 Wyposażony w Case typu rack minimum 5U

1 szt.

10 System 
bezprzewodowy 
odbiornik z 
nadajnikiem typu 
bodypack

ODBIORNIK
 Zamawiający preferuje systemy pracujące w zakresie od 475 

MHz do 600 MHz.
 Minimalny skok częstotliwości strojenia 25kHz
 Zakres przestrajania częstotliwości pracy nie mniej niż 59 MHz
 Możliwość pracy minimum 40 urządzeń w jednym zakresie 

pasma
 Modulacja typu FM
 Synchronizacja odbiornika z nadajnikiem za pomocą diody IR
 Wyjście audio XLR z możliwością odłączenia masy
 Wskaźnik poziomu naładowania baterii w nadajniku
 Wskaźnik poziomu sygnałów RF
 Maksymalny poziom wyjściowy minimum +13dBV
 Kontrola poziomu sygnału wyjściowego minimum co 2 dB w

zakresie   od -58dB do 0dB

4 szt.



NADAJNIK
 Poziom wyjściowy sygnału radiowego do 28 mW przy 50 ohm
 Filtr dolnozaporowy minimum 120Hz, 12dB na oktawę
 Maksymalny czas pracy baterii minimum 9 godzin
 Zasilany dwoma bateriami 1,5V AA
 Czteropinowe złącze mikrofonowe
 Waga do 105g
 Zakres  częstotliwości  pracy  nadajnika  zgodny  z  zakresem

pracy odbiornika,
11 Nadajnik systemu 

bezprzewodowego  
typu „do ręki”

 Poziom wyjściowy sygnału radiowego do 28 mW przy 50 ohm
 Filtr dolnozaporowy minimum 140Hz, 6dB na oktawę
 Maksymalny czas pracy baterii minimum 9 godzin
 Zasilany dwoma bateriami 1,5V AA
 Złącze kapsuły mikrofonu zgodne ze standardem 

przemysłowym
 Waga do 200g
 Zakres  częstotliwości  pracy  nadajnika  zgodny  z  zakresem

pracy odbiornika,

2 szt.

12 Mikrofon nagłowny  Subminiaturowy mikrofon pojemnościowy, nagłowny o 
charakterystyce kardioidalnej

 Pasmo przenoszenia od 30Hz do 20kHz 
 Impedancja mikrofonu maksymalnie 255 ohmów
 Maksymalny poziom sygnału wejściowego 134 dB SPL
 Zakres dynamiki minimum 97 dB, 1kHz przy 3% T.H.D
 Odstęp sygnału od szumu 56 dB, 1kHz/1Pa
 Maksymalna waga mikrofonu do 2,6g
 Odpinany wymienny kabel z 4 pinowym złączem 

kompatybilnym z oferowanym nadajnikiem systemu 
bezprzewodowego

 Oryginalny sztywny pokrowiec na mikrofon w komplecie
 Możliwość montażu na jedno ucho lub dwoje

4 szt.

13 Główka mikrofonu  Mikrofon dynamiczny
 Charakterystyka kardioidalna
 Kompatybilna z nadajnikiem „do ręki”
 Pasmo przenoszenia minimum 100Hz – 17kHz
 Czułość minimum -55dB (1,7mV) przy 1V/1Pa

2 szt.

14 Mikrofon 
pojemnościowy 
wielkomembranowy

 Mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy
 Charakterystyka kardioidalna
 Pasmo przenoszenia minimum 35Hz – 20kHz
 Filtr górnoprzepustowy maksimum 85Hz, 12dB na oktawę 
 Zakres dynamiki minimum 127 dB,
 Maksymalny poziom dźwięku 145 dB SPL
 Waga maksimum 385g
 W zestawie uchwyt przeciwwstrząsowy

4 szt.

15 Mikrofon 
instrumentalny 
pojemnościowy typu 
„klips”

 Mikrofon pojemnościowy instrumentalny
 Wyposażony w uniwersalny uchwyt typu klips
 Pasmo przenoszenia minimum 55Hz – 15kHz
 Maksymalny SPL nie mniejszy niż 144dB
 Zakres dynamiki minimum 112dB
 Charakterystyka nerkowa
 Filtr HPF minimum 80Hz, 12dB na oktawę
 Wyposażony  w  moduł  zasilania  Phantom  z  gniazdem  typu

XLR męski

6 szt.



16 Zestaw mikrofonów 
do perkusji

 Minimum trzy mikrofony do instrumentów perkusyjnych
 Każdy  mikrofon  wyposażony  w  dedykowany  uchwyt  do

instrumentów perkusyjnych
 Pasmo  przenoszenia  każdego  mikrofonu  minimum  40Hz  –

12kHz
 Charakterystyka mikrofonów hiperkardioidalna
 Mikrofony dynamiczne
 Waga mikrofonu maksimum 293g

1 kpl.

17 Mikrofon do 
instrumentów 
basowych

 Mikrofon dynamiczny
 Pasmo przenoszenia minimum 35Hz – 12kHz
 Czułość mikrofonu minimum -55dB (1,9 mV)
 Waga maksimum 240g
 Charakterystyka mikrofonu hiperkardioidalna

1 szt.

18 Mikrofon wokalowy 
dynamiczny

 Mikrofon dynamiczny o kardioidalnej charakterystyce
 Pasmo przenoszenia minimum 55Hz – 15kHz
 Wbudowany pop filtr
 Mikrofon  wyposażony  w  pneumatyczny  system

antywstrząsowy
 Impedancja maksimum 150 ohm

6 szt.

19 Mikrofon 
instrumentalny 
dynamiczny

 Mikrofon dynamiczny o kardioidalnej charakterystyce
 Pasmo przenoszenia minimum 45Hz – 15kHz
 Mikrofon  wyposażony  w  pneumatyczny  system

antywstrząsowy
 Impedancja maksimum 150 ohm
 Waga maksymalnie 285g.

6 szt.

20 Mikrofon do bębna 
basowego

 Mikrofon dynamiczny o charakterystyce superkardioidalnej
 Magnes neodymowy
 Pasmo przenoszenia minimum 25Hz- 10000Hz
 Maksymalny SPL minimum 172dB
 Impedancja maksimum 160ohm

1 szt.

21 Mikrofon 
pojemnościowy

 Mikrofon pojemnościowy o kardioidalnej charakterystyce
 Pasmo przenoszenia mikrofonu minimum 25Hz – 19kHz
 Niski poziom szumów własnych
 Zasilanie fantom o napięciu 12 do 48V
 Przełączalna charakterystyka w zakresie niskich częstotliwości

– filtr HPF
 Możliwości tłumienia czułości o minimum 10dB
 Maksymalny SPL minimum 146dB

2 szt.

22 Statyw mikrofonowy 
duży

  Statyw łamany
 Maksymalna wysokość, minimum 230cm
 Minimalna wysokość, minimum 100cm
 Ramię poziome długość minimum 70cm 
 Waga maksimum 3,3kg

6 szt.

23 Statyw mikrofonowy 
niski

 Statyw łamany 
 Maksymalna wysokość, minimum 155cm
 Minimalna wysokość minimum 65cm
 Waga maksimum 2,9 kg

6 szt.

24 Kabel mikrofonowy  Dwie żyły w oplocie ekranującym
 Przekrój żyły minimum 0,22mm²
 Impedancja maksimum 75ohm
 Waga 53g/m
 Izolacja zewnętrzna czarna PCV

300 m.



25 Kabel głośnikowy  Przekrój minimum 4x4mm²
 Średnica przewodu z izolacją maksymalnie 9,5mm²
 Impedancja żył maksimum 4,5ohm/km 100 m.

26 Kabel 
instrumentalny

 Przekrój żyły minimum 0,22mm² OFC
 Impedancja maksimum 88ohm/km
 Średnica zewnętrzna maksimum 7,2mm² 100 m.

27 Kabel DMX  Przewód  do  transmisji  sygnałów  cyfrowych  w  standardach
DMX, AES/EBU

 Izolacja czarna PCV 200 m.

28 Wtyk typu TR (jack 
mono)

 Wtyk jack 6,3mm²
 Wtyk do transmisji sygnałów niesymetrycznych

50 szt.

29 Wtyk XLR męski  Wtyk typu XLR męski
 Niklowana obudowa
 Trzy piny sygnałowe
 Srebrzone styki

50 szt.

30 Wtyk XLR żeński  Wtyk typu XLR żeński
 Niklowana obudowa
 Trzy gniazda sygnałowe
 Srebrzone styki

50 szt.

SPRZĘT OŚWIETLENIOWY
31 Komplet dwóch 

ruchomych 
reflektorów 
oświetleniowych

 Wyświetlacz LCD
 Minimum 19 diod 15W – 4 w 1
 Parametr PAN minimum 540
 Parametr TILT minimum 270
 Obrotowa tarcza z zoomem
 Kąt świecenia w zakresie minimum  7 – 60 stopni
 Tryby master/slave/auto/sound plus ustawienia stałe z poziomu

wyświetlacza urządzenia
 Funkcje: dimmer, strobo, mieszanie kolorów, sterowanie każdą

diodą osobno
 Maksymalna waga 16kg
 Pobór mocy 350W
 Case transportowy
 Reflektory  wyposażone  w  uchwyty  montażowe  do  rur  o

średnicy 50mm

5 komplet

32 Konsoleta 
oświetleniowa

 Konsoleta oświetleniowa posiadająca programową możliwość
pracy równoczesnej w co najmniej 6 środowiskach DMX

 Łącznie do minimum 3.072 kanałów DMX.
 Nastawnia przystosowana do obsługi media serwerów
 Posiada wbudowane minimalnie: 8 podświetlanych enkoderów,

12 podświetlanych  faderów,  100 przycisków  funkcyjnych,  1
port sieciowy, 5 portów USB, 4 wyjścia DMX, 1 wyjście dla
monitora – może być dotykowy, wyposażona w  lampkę LED
do podświetlania konsoli

 Wbudowane WI-FI
 możliwość opisu każdego playbacku indywidualnie
 Wbudowany ciekłokrystaliczny , kolorowy monitor dotykowy,

1 Szt.



o przekątnej co najmniej 10"
 Wbudowany serwer internetowy
 Z  możliwością  dołączania  zewnętrznych  dodatkowych  pól

manualnych playback
 Wejście  Audio,  wejście/wyjście/  MIDI,  złącze  zdalnego

sterowania
 Wyposażony pokrowiec przeciw kurzowy
 Wyposażona  w  case  transportowy  wykonany  w  technologii

flyingcase
33 Statyw oświetleniowy  Przenośny statyw oświetleniowy o wysokości  regulowanej w

zakresie od 165 do 400 cm
 Regulacja płynna przy pomocy korby
 Minimalna nośność statywu: 100 kg
 Waga statywu max 21 kg

2 Szt.

34 Uchwyt montażowy 
kratownic

 Adapter do statywu, do montażu kratownicy
 Kompatybilny z oferowanymi kratownicami 2 Szt.

35 Systemowa 
kratownica 
oświetleniowa

 Kratownica typu Trio
 odcinek 2m/szt
 średnica głównych rur min. 48 mm
 Średnica rur wsporczych min. 16 x 2 mm
 Zestaw sworzni do połączenia kratownic

4 Szt.

36 Maszyna do dymu  Kanały DMX: minimum 1
 Złącza DMX: 3-pin XLR
 Czas nagrzewania maksymalnie 1 minuta
 Moc minimum 820 W
 Fluid Zużycie maksimum 11 ml / min
 Pracuje z płynem HFG

1 Szt.

37 Dostawa urządzeń.
Montaż systemu 
nagłośnienia 
frontowego.
Montaż urządzeń 
systemu oświetlenia.
Strojenie systemu 
nagłośnienia.

 Dostawa  urządzeń  we  wskazanym  przez  zamawiającego
terminie.

 Zamontowanie  systemu  według  projektu  dla  sali  Ośrodka
Kultury w Sejnach.

 Zamontowanie oświetlenia według projektu dla sceny Ośrodka
Kultury w Sejnach.

 Przygotowanie  systemu  do  pracy  zgodnie  z  założeniami
projektowymi  w  celu  uzyskania  odpowiedniego  balansu
tonalnego dla sali Ośrodka Kultury w Sejnach.

1 usługa
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