AG.271.3.2013

Kowary, 29.07.2013

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 nr 113, poz. 759), Urząd Miejski zaprasza do składania ofert na dostawę oraz
montaż niniejszego sprzętu:
1. Cztery głośniki tubowe zewnętrzne o parametrach:
◦ moc znamionowa: min. 40W każdy,
◦ pasmo przenoszenia: nie gorsze niż 200-18000 Hz,
◦ odporność na zmienne warunki atmosferyczne,
◦ wyposażone w mocowania umożliwiające zamocowanie na maszcie.
2. Wzmacniacz przystosowany do współpracy z w/w głośnikami, o mocy nie niższej
niż wystarczająca do ich zasilenia, z możliwością rozbudowy o kolejne cztery
głośniki tego samego typu. Wzmacniacz musi być wyposażony w wejście liniowe,
umożliwiające podłączenie do niego dowolnego monofonicznego źródła sygnału.
Wzmacniacz musi być przystosowany do działania 24 godziny na dobę, przez cały
rok.
3. Okablowanie
ekranowane.
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4. Kabel umożliwiający podłączenie wyjścia karty dźwiękowej (wtyczka TS/TRS 1/8'')
do wzmacniacza, o długości nie większej niż 5m.
Montaż sprzętu: głośniki muszą zostać zamontowane na maszcie znajdującym się na
dachu Urzędu Miejskiego - montażysta musi posiadać pozwolenie do pracy na
wysokościach. Montaż musi się odbyć na wysokości wystarczającej, by zachować
skuteczną propagację dźwięku wokół budynku Urzędu. Wzmacniacz musi być
zamontowany w serwerowni Urzędu w sposób umożliwiający łatwą manipulację.
Okablowanie musi być doprowadzone od głośników do serwerowni w taki sposób, by
uniemożliwić przedostawanie się deszczówki wzdłuż okablowania do budynku.
Szacunkowa długość ścieżki dla pojedynczego kabla to 40m. Na prośbę oferenta Urząd
może dostarczyć dokładniejszych informacji nt. sugerowanej ścieżki przeprowadzenia
okablowania; mile widziana jest także osobista wizyta oferenta w celu oszacowania
kosztów montażu.

Sprzęt musi być fabrycznie nowy. Sprzęt musi być wyprodukowany przez uznanych
europejskich, amerykańskich lub japońskich producentów, istniejących na rynku co
najmniej 15 lat, a także musi być wyprodukowany w kraju producenta. Sprzęt musi być
objęty gwarancją nie krótszą niż 36 miesięcy. W ramach dostawy i montażu muszą być
dokonane testy propagacji dźwięku przy udziale wyznaczonego pracownika Urzędu,
który musi zaakceptować osiągnięcie odpowiedniej czytelności dźwięku.
Oferty proszę składać drogą e-mailową na adres informatyk@kowary.pl. W ofercie
proszę o podanie marki i modelu oferowanego sprzętu, podanie ceny brutto za sprzęt
(wliczając ewentualny koszt dostawy) oraz osobno ceny montażu. Termin składania ofert:
do dnia 9 sierpnia, 2013 r. Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena. Termin
realizacji zamówienia to 7 dni od momentu otrzymania zamówienia przez wykonawcę.
Postępowanie prowadzi:
Krzysztof Radomski
Urząd Miejski w Kowarach, pokój nr 28
tel. (75) 64 56 117

