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Lp. Oferowany przedmiot zamówienia

Parametr wymagany

Wpisać nazwę producenta i urządzenia oraz 

jego parametry techniczne w odpowiednich 

wierszach. Dodatkowo dołączyć 

ponumerowane karty katalogowe z 

zaznaczonymi spełnionymi zgodnie z OPZ 

parametrami.

Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto/szt.

Wartość netto Wartość vat Wartość 

brutto

1. Sumator antenowy aktywny 1

minimalne pasmo przenoszenia 470-960 MHz

Minimalnie 4 odbiorniki zasilane z rozdzielacza

Minimum 2 gniazda antenowe

możliwość montażu w rack 1U: tak

możliwość połączenia kaskadowego: tak

2. Komplet wyprowadzeń do anten 1

długość maksimum 20m

impedancja 50Ω: tak

Minimum 2 złącza BNC

możliwość montażu w rack 1U: tak

maksymalna waga 1,6kg

kolor czarny

3. Komplet bocznych wyprowadzeń do anten 2

Minimum 2 złącza BNC

2 kable antenowe o minimalnej długości 40cm

Minimum 2 uchwyty montażowe

możliwość montażu w rack 19”: tak

4. Aktywna antena kierunkowa 2

minimalne pasmo przenoszenia 470-960 MHz

impedancja 50Ω: tak

minimalny kąt propagacji 95º

minimalne wzmocnienie czułości 9dB

możliwość montażu na statywie mikrofonowym: tak

posiada przełącznik wzmocnienia: tak

5. płyta montażowa do anten zewnętrznych 1

możliwość montażu w rack 19”: tak

możliwość montażu w rack 1U: tak

Minimum 2 otwory montażowe

lakierowana na czarno: tak

6. panel wentylacyjny 3

możliwość montażu w rack 19”: tak

możliwość montażu w rack 4U: tak

Przedmiar robót elementy nagłośnienia
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Minimum 45 otworów wentylacyjnych

lakierowana na czarno: tak

7. Skrzynia transportowa 1

wysokość 12U: tak

aluminiowe profile wysokiej jakości na krawędziach

chromowane narożniki wysokiej jakości

w komplecie minimum 20 nakrętek 

skrzynia musi być otwierana z dwóch stron

Posiada 4 koła transportowe o minimalnej wytrzymałości 30kg

maksymalna waga 29kg

8. Podwójny zestaw mikrofonów bezprzewodowych 1

podwójny odbiornik UHF: tak

minimalne pasmo przenoszenia 40Hz – 18kHz

minimalna częstotliwość pracy 680 – 695 MHz

Minimum 2 złącza XLR

posiada wyświetlacz LCD: tak

musi posiadać minimum 2 wyjścia BNC

dwa nadajniki mikrofonowe doręczne

kompatybilne z odbiornikiem: tak

charakterystyka kierunkowa karioidalna: tak

minimalny czas pracy 7h

posiada wyświetlacz LCD: tak

9. Skrzynia transportowa 1

wysokość 4U: tak

aluminiowe profile wysokiej jakości na krawędziach

chromowane narożniki wysokiej jakości

w komplecie minimum 15 nakrętek 

maksymalna waga 10kg

10. Listwa zasilająca 2

posiada możliwość podłączenia wytczek kątowych: tak

Minimum 8 uziemionych gniazd

możliwość montażu w rack 1U: tak

kolor czarny

minimum 2m kabel zasilający

minimalny przekrój przewodu 1,5mm2

11. Panel rack 2

wysokość 1U: tak

Minimum 6 otworów na XLR

kolor czarny

12. Mikser audio 2

Minimum 6 kanałów
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Minimum 12 wejść

minimalne pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

maksymalne THD 0,1%

kompresor reagujący na sygnał mikrofonu minimum -12dB

możliwość montażu w rack 1U: tak

Minimum 3 punktowy korektor

maksymalna waga 3kg

13. Podwójny odtwarzacz 3

minimalne pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

maksymalne THD 0,1%

Minimum 2 gniazda RCA

możliwość montażu w rack 1U: tak

stosunek S/N maksymalnie 70dB

możliwość sterowania w podczerwieni

minimalnie odtwarza CD, MP3, MMC, USB

14. Szuflada 1

możliwość montażu w rack 2U: tak

zamykana na klucz: tak

kolor czarny

metalowa obudowa: tak

15. Kolumna głośnikowa 8

pasywna: tak

możliwość pracy w systemie 100V: tak

minimalne pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz

maksymalna moc 120W

maksymalna waga 10kg

kolor biały

minimalna klasa IP45

w zestawie uchwyt montażowy

16. Szafa rack 1

wysokość 12U: tak

Przeźroczyste drzwiczki zamykane na klucz: tak

kolor czarny

maksymalne obciążenie 4 kół 67kg

w komplecie minimum 28 śrub

maksymalna waga 21kg

17. Kolumna głośnikowa 21

pasywna: tak

możliwość pracy w systemie 100V: tak

minimalne pasmo przenoszenia 70-16000 Hz

Maksymalna moc 200W

Strona 3



Arkusz1

maksymalna waga 13kg

minimalny kąt propagacji 90º x 90º

maksymalny SPL 100dB

minimalna klasa IP55

w zestawie uchwyt montażowy

18. Eliminator sprzężeń 1

posiada minimum 24 filtry

wymagane złacza: XLR, USB

posiada wyświetlacz LCD: tak

maksymalny THD+N 0,003%

możliwość montażu w rack 1U: tak

maksymalna waga 2,1kg

19. Wzmacniacz 1

możliwość pracy w systemie 100V: tak

Minimum 2 kanały po 600W

minimalne pasmo przenoszenia 20-20000Hz

maksymalne THD 0,35%

maksymalna waga 8,7kg

20. Wzmacniacz 1

możliwość pracy w systemie 100V: tak

Minimum 4 kanały po 1250W

minimalne pasmo przenoszenia 20-20000Hz

maksymalne THD 0,35%

maksymalna waga 13,8kg

21. przewód głośnikowy 500

minimalny przekrój przewodu 2x2,5mm2

wykonany z miedzi beztlenowej OFC: tak

izolacja odporna na warunki atmosferyczne

kolor czarny

22. przewód sygnałowy symetryczny 250

minimalna średnica 6mm

koszulka PCV: tak

minimalna konstrukcja 28x0,10mm 

wykonany z miedzi beztlenowej OFC: tak

kolor czarny

23. statyw mikrofonowy 2

wykonany ze stali

malowany proszkowo na kolor czarny

minimalna regulacja wysokości 90-160

długość ramienia minimum 75cm

waga maksymalnie 3kg
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24. mikrofon dynamiczny 2

charakterystyka kierunkowa karioidalna: tak

minimalne pasmo przenoszenia 50-15000Hz

maksymalna waga 300g

posiada wyłącznik: tak

w zestawie z uchwytem

25. Mikser 1

Minimum 6 kanałów

Minimum 4 strefy

minimalne pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz

maksymalne THD 1%

Minimum 1xRJ45, 4xXLR, 1xCinch

diodowy wskaźnik wysterowania: tak

26. Mikrofon pulpitowy 1

musi współpracować z pozycją 25

złącza minimum RJ45, DIN

Minimum 3 m przewód CAT5e

maksymalna waga 900g

27. Cyfrowy procesor głośnikowy 1

minimalne pasmo przenoszenia 10Hz-30kHz

maksymalne THD 0,005%

Minimum 7 gniazd XLR

Minimum 1 USB

wskaźnik minimum 8 diodowy

Minimum 2 zwrotnice

możliwość montażu w rack 1U: tak

28. Montaż, okablowanie + strojenie systemu 1

29. szkolenie 1

Wartość netto Wartość vat
Wartość 

brutto
PODSUMOWANIE                                      

RAZEM
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