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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów zwraca 

się z zapytaniem ofertowym na dostawę dwóch zestawów nagłaśniających ( nadawczo / 

odbiorczych )  do obsługi  uroczystości na hali sportowej. 

  

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są: 

1. 

Zestaw cyfrowy bezprzewodowy (nadajnik plus odbiornik) : 

 24-bitowy / 48 kHz bezprzewodowy odbiornik jednokanałowy i nadajnik w połączeniu z 

zestawem mikrofonu. Zestaw  zawiera nadajnik bodypack, cyfrowy odbiornik 

bezprzewodowy oraz mikrofon zestawu słuchawkowego zakończony złączem TA4F. Jest 

dostrojony do pasma częstotliwości w zakresie od 470 do 534 MHz. System oferuje 256-

bitowe szyfrowanie AES zapewniające bezpieczną transmisję i odbiór. 

  

Wymagania zestawu cyfrowego: 

 Tryb High Density optymalizuje systemy ULX-D, aby jednocześnie obsługiwać znacznie 

więcej kanałów w aplikacjach do 30 metrów 

 Inteligentne skanowanie automatycznie wyszukuje i wysyła najczystsze częstotliwości do 

nadajników poprzez synchronizację IR 

 Wykrywanie zakłóceń i alarmy dostarczane zarówno w odbiorniku, jak i Wireless 

Workbench 6 

 Przyciski regulacji wzmocnienia na panelu przednim zapewniają dodatkowe 

wzmocnienie do 60 dB 

 256-bitowe szyfrowanie AES dla aplikacji, w których wymagana jest bezpieczna 

transmisja 

 Sieć Ethernet zapewnia uproszczoną konfigurację wielu odbiorników, integrację Wireless 

Workbench 6 i sterowanie AMX / Crestron 

 Wsparcie dla koordynacji częstotliwości z Axient Spectrum Manager 

 Metalowe podwozie 

 Menu wyświetlacza LCD na przednim panelu i elementy sterujące z funkcją blokady 

 LCD z regulowanym kontrastem i jasnością 

 Wskaźniki LED audio i RF ze wskaźnikiem szczytowym 

 Zdalne anteny ½ fali 

 

Przykładowy model: Zestaw Shure ULXD4 

 Pasmo częstotliwości G50 

 Bezprzewodowy odbiornik ULXD4 

 Nadajnik Bodypack ULXD1 

 Mikrofon zestawu słuchawkowego SM35 

 256-bitowe szyfrowanie AES 

 

2. 

Cyfrowy zestaw bezprzewodowy UHF  (nadajnik plus odbiornik) spełniający poniższe 

wymagania: 

 Pasmo częstotliwości:  606 MHz - 670 MHz 

 Sygnał audio 24 bit / 48 kHz 

 Szyfrowanie AES-256 do transmisji odpornej na uderzenia 

 Pasmo przełączające do 72 MHz 

 22 kompatybilne kanały w paśmie telewizyjnym 8 MHz 

 Przełączalna moc nadawania: 1/10 mW 

 Zakres dynamiczny 120 dB 

 Handheld metalowy nadajnik z dynamiczną, podwójnie dynającą obudową mikrofonu  



 Charakterystyka: Nerki 

 Metalowy odbiornik 9,5 " 

 Odłączalne anteny BNC 

 Port Ethernet do monitorowania i konfiguracji systemu 

 Transmisja częstotliwości za pośrednictwem interfejsu podczerwieni 

 Wyjście: XLR / jack 

 Praca z nadajnikiem za pomocą baterii 1,5 V AA lub z (opcjonalnie) akumulatorem 

litowo-jonowym SB 900 

 Zawiera zasilacz PS23 i mocowanie w stojaku 

 Pasmo częstotliwości – UHF 

 Różnorodność –Tak 

 Przełączalne częstotliwości – Tak 

 Wyjmowana antena –Tak 

 Sygnał pilota –Tak 

 Rodzaj kapsułki – Dynamic 

 Zasilanie z nadajnika - 2x AA 

 

Przykładowy model: Zestaw Shure QLXD24/KSM8B  

 

Wymagania zamawiającego 

 Termin realizacji zamówienia   -  nie dłużej niż do 28.12. 2018r. 
 

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferty na dostawę zamówienia ( załącznik nr 1 ) należy złożyć w opieczętowanej 

kopercie z dopiskiem „Zapytanie L.Dz./Pro-dzpz/4447/2108” do dnia 21 listopada  2018 

roku do godz. 13.00 w siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

na Dziennik Podawczy, pokój A024 lub przesłać pod adres email: oferty@pwsztar.edu.pl 

. 

2. Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty 

3. Każda oferta  winna zawierać: 

 cenę (zł brutto) za całości zamówienia wraz z transportem 

 okres gwarancyjny 

 termin realizacji 
 

4. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryteriów: 

           
- cena 80% 

- okres gwarancji 20% 

 
-  cena 80% = waga kryterium 0,80 

Ilości punktów za złożoną ofertę: 

Ilość punktów = Cmin/Cwn x 100 pkt x waga kryterium 
Gdzie: 

Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, 

Cwn – cena zaproponowana przez wykonawcę n 

 

okres gwarancji 20% - waga kryterium 0,20 

Ilości punktów za złożoną ofertę: 

Ilość punktów = Twn /Tmax x 100 pkt x waga kryterium  
Gdzie: 

Tmax – najdłuższy  okres gwarancji spośród zaproponowanych ofert. 

Twn    – okres gwarancji  zaproponowany przez wykonawcę n. 

 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w 

tym finansowe od Zamawiającego. 

mailto:oferty@pwsztar.edu.pl


7. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 14 6310713 Grzegorz Tyński 

lub 6316660 Piotr Bihuniak. 


