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I. Zamawiający  

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki 

ul. Blich 10 

99-400 Łowicz. 

 

II. Tryb udzielania zamówień 

Zamówienie  zostanie udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia  jest dostawa do siedziby zamawiającego niżej 

wymienionego sprzętu nagłaśniającego. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na następujące 

artykuły: 

 

Lp. Nazwa sprzętu Parametry minimalne/Typ Ilość szt. 

 
 
 
1 Kolumna 

Kolumna pasywna o mocy 300W/8Ohm  
Pasmo przenoszenia (Hz): 40-20000 
Efektywność (dB): 99 
Impedancja (Ω): 8 
Zgodna z „CE” 
Typ - GVP-312F/8 lub wyższy 
24 miesiące gwarancji 

2 

 
 
 
 

2 
Subbas 

Subbass aktywny 18"  Moc RMS (W): 
1600W/4Ω; 1000W/8Ω 
Głośnik niskotonowy: 18" 
Pasmo przenoszenia (Hz): 32-180 
Max SPL (dB): 131 
Impedancja (Ω): 8Ω  
Zgodny z „CE” 
Typ - GSB-1018BA lub wyższy 
24 miesiące gwarancji 

1 



 

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych 
Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone 

rybołówstwo 
 

3 

 
 
 
 
 

3 Monitor odsłuchowy 

Monitor odsłuchowy aktywny  Moc RMS 
(W): 400W/4Ω; 300W/8Ω 
Głośnik wysokotonowy:  
1" Driver 
Głośnik niskotonowy: 12" 
Pasmo przenoszenia (Hz): 40-20000 
Max SPL (dB): 124 
Impedancja (Ω): 8Ω  
Zgodny z „CE” 
Typ - GLP-312FA lub wyższy 
24 miesiące gwarancji 

1 

 
 
 
 
 

4 Statyw 

Statyw do kolumn głośnikowych. 
Bezstopniowa regulacja wysokości z 
blokadą 
Wysokość: min:120cm - max:200cm 
Dopuszczalne obciążenie: 60kg 
Wykonanie standard: 
-rury cienkościenne stalowe precyzyjne 
-lakier proszkowy czarny półmatowy 
Zgodny z „CE” 
Typ - SK-2500 lub wyższy 
24 miesiące gwarancji 

2 

 
 
 
 

5 
Mikrofon 

Mikrofon bezprzewodowy nagłowny 
Dostępne częstotliwości: pomiędzy 536 - 
865 MHz  
Zakres roboczy: 75 m w typowych 
warunkach Pasmo przenoszenia audio: 45 
do 15,000 Hz +/- 4 dB  
Zgodny z „CE” 
Typ - PG14/PG30 lub wyższy 
24 miesiące gwarancji 

1 

 
 
 
 
 

6 
Mikrofon Pojemnościowy 

Mikrofon wokalno - instrumentalny 
pojemnościowy - zakres częstotliwości 
pracy 50Hz - 20kHz; 
- kierunkowość Nerka, Supernerka (z 
zamontowanym PPC1000); 
- czułość 6 mV/Pa (-45dBV); 
- impedancja 200Ohm; 
- SPL dla 0,5% THD 137dB; 
- poziom szumów 19dB-A; 
Zgodny z „CE” 
Typ - C1000S lub wyższy 
24 miesiące gwarancji 
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7 Power mikser 

Moc wyjściowa RMS: 2 x 500W/4 Ohm, 2 x 
200W/4 Ohm, 2 x 75W/4 Ohm - regulowana 
przełącznikiem w zależności od potrzeb 
Ilość kanałów: 16 
Wejścia mono: 8 mikrofonowych XLR lub 8 
liniowych jack + 4 XLR 
Korekcja mono: trójpunktowa z 
parametrycznym środkiem (250 Hz-5 kHz) + 
filtr górnoprzepustowy 80 Hz 
Wejścia stereo: 4 (4 x jack lub 4 x RCA) 
Korekcja stereo: trójpunktowa 
Tłumiki: suwakowe, 60 mm 
Regulacja gain: -60 - -16 dB (MIC); -34 - 
+10 dB (LINE) 
Zasilanie Phantom: +48V globalne  
Zgodny z „CE” 
Typ - EMX5016CF lub wyższy 
24 miesiące gwarancji 

1 

 

3. Realizacja projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa obszaru działania ŁGR poprzez 
kultywowanie i upowszechnianie folkloru łowickiego, tańców i łowickiej muzyki 
ludowej – wśród młodzieży i uczniów gmin z całego terenu ŁGR, w celu zwiększenia 
konkurencyjności i atrakcyjności oferty ŁGR”, którego zakres obejmuje m.in. dostawę 
stanowiącą wyżej opisany przedmiot zamówienia, jest współfinansowana przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego, Program Operacyjny 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 
2007-2013” w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z 
wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy 
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.” 
 

IV. Termin  i miejsce realizacji zamówienia 

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia 

przez zamawiającego (faksem lub e-mailem). 

2. Miejscem realizacji zamówienia jest: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki, ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do siedziby 

zamawiającego. 
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V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

Zamawiający nie ustanawia warunków udziału w postępowaniu. 

 

 

VI. Wykaz dokumentów  

1.Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi  

załącznik nr 1. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Mirosław Kret -  tel. (046) 837 37 05,  faks (46) 837 33 77. 

e-mail: blich@zsp2lowicz.pl 

 

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza 

Kościuszki ul. Blich 10, 99-400 Łowicz w zamkniętych kopertach z następującym 

oznaczeniem: Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu nagłaśniającego 

w ramach projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa obszaru działania ŁGR 

poprzez kultywowanie i upowszechnianie folkloru łowickiego, tańców i 

łowickiej muzyki ludowej – wśród młodzieży i uczniów gmin z całego terenu 

ŁGR, w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty ŁGR” 

oraz "Nie otwierać przed 29.08.2013 r. godz. 11.00 .”  

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert e-mailem na adres: 

e-mail: blich@zsp2lowicz.pl 

W tytule wiadomości należy wpisać: "Nie otwierać przed 29.08.2013 r. godz. 11.00 

- Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy sprzętu nagłaśniającego w ramach 

projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa obszaru działania ŁGR poprzez 

kultywowanie i upowszechnianie folkloru łowickiego, tańców i łowickiej muzyki 

mailto:blich@zsp2lowicz.pl
mailto:blich@zsp2lowicz.pl
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ludowej – wśród młodzieży i uczniów gmin z całego terenu ŁGR, w celu 

zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty ŁGR” 

3. Termin składania ofert upływa 29.08.2013 r. o godz. 10.00. (dotyczy zarówno 

ofert składanych pisemnie oraz e-mailem). 

Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godz. 11.00  

w siedzibie Zamawiającego przy ul. Blich 10, 99-400 Łowicz. 

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

1. Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w zł) na wzorze formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 

2. Ceny wszystkich elementów zamówienia powinny zawierać w sobie ewentualne 

upusty oferowane przez Wykonawcę.  

3. Kwoty  zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierować przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, którzy spełniają 

wymagania określone w niniejszym zapytaniu. 

2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie wyłącznie kryterium ceny o wadze 100%.  

3. Dla oceny punktowej złożonych ofert  zastosowany zostanie wzór: 

W= (Cmin / C) * 100 
gdzie W   – liczba punktów oferty badanej 
Cmin   - cena najtańszej oferty 
C     - cena badanej oferty. 
 

4.  Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

5. O wyborze oferty decyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. 

W przypadku, gdy w trakcie oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert zawiera 

identyczną cenę Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty  

do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
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XII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu udzielenia zamówienia  

1. Informację o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej www.zsp2lowicz.pl 

2. Zamawiający złoży zamówienie (faksem lub e-mailem) Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zrezygnuje  

z wykonania dostawy (pisemnie) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert. 

 

 

 

XIII. Pozostałe informacje 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu 

składania ofert, zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe 

Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, 

którym przekazał zapytanie ofertowe oraz umieści je na stronie internetowej. 

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy 

czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin 

składania ofert. 

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.  

4. Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy jeżeli: 

4.1. nie została złożona żadna oferta, 

4.2. żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym 

przez Zamawiającego,  

4.3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
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4.4. stwierdzono zaistnienie okoliczności, które powodują, że zawarcie 

umowy nie leży w interesie zamawiającego. 

5. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. 

6. Oferty nieodpowiadające wymaganiom zamawiającego nie będą rozpatrywane. 

Załączniki: 

1. Formularz oferty 

2. Wzór umowy 

 


