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Formularz ofertowy nr 3 
do zapytania ofertowego 

………………………………………. 
             (pieczęć wykonawcy) 

 
 

WYKAZ MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH (wyposażenie dodatkowe – audio wideo) 
 

Lp. Rodzaj przedmiotu Opis / parametry Ilość 
Cena 

jednostk. 
netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość 
jednostk. 

brutto 

Wartość 
brutto 

1.  
Kolumna 
szerokopasmowa 
aktywna 

15″, dwudrożna, bass-reflex 

Zakres częstotliwości (-10 
dB): 50 Hz – 20000 Hz, 
Pasmo przenoszenia (+/-3 
dB): 56 Hz – 20000 Hz, 
Maksymalny poziom 
szczytowy: 137 dB SPL, 
Zwrotnica częstotliwości 2,0 
kHz, 
Impedancja wejściowa 20 
KOhm (zrównoważone), 10 
KOhm (niezbalansowane), 
Zaawansowane ustawienia 
EQ dostępne przy użyciu 
aplikacji Wi-Fi; 
Wzmacniacz impulsowy Moc 
1500W (750W x 2), 
Wejście zasilania 100V AC – 
240 V ~ 50/60 Hz, 
Złącza wejściowe 2 x XLR / 
1/4 cala wejścia, 2 x RCA 
wejście niezbalansowane, 
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Podwójne gniazda 
montażowe 36mm 

2.  
Kolumna 
szerokopasmowa 
akumulatorowa 

Maksymalny poziom 
szczytowy: 112 dB; 
Przetwornik: 8-calowy głośnik 
niskotonowy z głębokim 
zakresem niskich 
częstotliwości do 37,5 Hz; 
Zasilanie bateryjne – 
wymienne; szybkie 
ładowanie; Funkcja „One-
touch Ducking” 
automatycznie zmniejsza 
głośność muzyki po wykryciu 
sygnału wejściowego mowy, 
zapewniając, że każde słowo 
jest wyraźnie słyszalne; Dwa 
porty USB 3.0 umożliwiają 
szybkie ładowanie urządzeń 
zewnętrznych. 
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3.  
Mikrofon nagłowny 
bezprzewodowy 

Częstotliwości transmisji:A1: 
470 - 516 MHz, Zasilanie:12 
V DC (odbiornik), 2 baterie 
AA 1.5 V lub akumulator. 
Zasięg: do 100 metrów. 
Liczba kanałów: do 20 
Poziom ciśnienia 
akustycznego (SPL):150 dB 
Pasmo przenoszenia 
mikrofonu: 50-18000 Hz. 
Czas pracy: ok. 8 godzin 
(bodypack) 
Rodzaj mikrofonu: nagłowny; 
Złącze antenowe: 2xBNC; P 
oziom wyjściowy 6.3 mm 
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jack (niezbalansowane): +12 
dBu; XLR (zbalansowane): 
+18 dBu 

4.  
Mikrofon dynamiczny 
bezprzewodowy 

Częstotliwość transmisji: 470-
534 MHz (G51). Możliwość 
pracy 22 systemów w 
zakresie 8MHz 
Automatyczny wybór 
częstotliwości i synchronizacji 
z nadajnikiem. Praca w 
układzie "diversity" 
zapewniająca ciągłość 
transmisji. Wyjście sygnału w 
odbiorniku - symetryczne: 
XLR z przełącznym 
poziomem mikrofon/linia 
Blokada częstotliwości 
roboczych. 
Wskaźnik grupy i numeru 
kanału w nadajniku i 
odbiorniku 
Dioda LED audio w 
odbiorniku wskazująca odbiór 
sygnału audio i sygnał 
przesterowany z nadajnika 
Wskaźnik LED zasilania i 
stanu baterii w nadajniku 
Przełącznik czułości 
mikrofonu w nadajniku 
Próbkowanie sygnału audio: 
24bit / musiccenter.com.pl 
48kHz 
Przełączana moc nadajnika: 
1/10mW 
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Zasięg: 100m (zależny od 
warunków otoczenia) 
Pasmo przenoszonych 
częstotliwości przez system: 
20Hz-20.000Hz 
Zniekształcenia 
harmoniczne: mniejsze niż 
0,1% 
Dynamika: 120dB 
Opóźnienie transmisji 
radiowej: 2,9ms 

5.  
Konsola / mikser 
dźwięku 

16 sterowanych cyfrowo 
preampów mikrofonowych/ 
wejść liniowych 
AnaLOGIQTM, 
• Rozszerzalny do 38 wejść 
poprzez dSNAKETM (32 
Mono + 3 Stereo Input 
Channels), 
• 3 Wejścia Stereo (TRS), 
• 12 Wyjść (XLR) na 
pokładzie, 
• 4 Stereo Groupy, 
• 2 Matryce stereo, 
• AES Digital Out, 
• 4 Grupy DCA, 
• 4 Mute Grupy, 
• 4 procesory efektów, 
• 4 wysyłki i powroty efektów, 
• 32 x 32 USB Audio 
Interface, 
• 5” Calowy ekran dotykowy 
wysokiej rozdzielczości, 
• Biblioteki efektów iLive, 
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• Trim, przełącznik 
polaryzacji, filtr 
dolnozaprowy, bramka 
szumów, insert / ducker, 4-
band PEQ, Kompresor i delay 
na wszystkich wejściach, 
• Insert, 4-band PEQ, 1/3 
octave GEQ, kompresor i 
delay na wszystkich 
wyjściach, 

6.  Słuchawki studyjne 

Łączność: przewodowe; 
Budowa słuchawek: nauszne 
zamknięte; 
Pasmo przenoszenia 
słuchawek: 5 ~ 35000 Hz; 
Impedancja słuchawek: 250 
Ohm; 
Czułość słuchawek: 96 dB 
Złącze: minijack 3,5 mm - 1 
szt.; 
Długość kabla:3 m; Zasilanie: 
Zewnętrzne; Regulowany 
pałąk; wymienne nauszniki, 
wtyk prosty 
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7.  Dyktafon 

Jednoczesne nagrywanie 
czterościeżkowe; 
Przedwzmacniacze 
mikrofonowe o wysokiej 
wierności; 
Wbudowane mikrofony 
stereofoniczne X / Y, 
regulowane w zakresie od 90˚ 
do 120˚; 
Nagrywanie do 140 dB SPL 
za pomocą mikrofonów X / Y; 
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Dwa wejścia mikrofonowe / 
liniowe ze złączami combo 
XLR / TRS; 
Gniazdo słuchawkowe mini 
stereo 1/8"; Mic In 
Zasilanie fantomowe +24 lub 
+ 48 V dla głównych wejść i 
zasilanie wtykowe (2,5 V) za 
pośrednictwem minizłącza 
telefonicznego Mic / Line In 
Wyjście / gniazdo 
słuchawkowe z dedykowaną 
regulacją głośności 
Nagrywa bezpośrednio na 
karty SD i SDHC o 
pojemności do 32 GB 
Obsługuje dźwięk do 24 bitów 
/ 96 kHz w formacie WAV 
zgodnym z BWF lub w 
różnych formatach MP3 
Wbudowane efekty, w tym 
kompresja / ograniczanie, 
filtrowanie niskich 
częstotliwości, modulacja, 
pogłos / opóźnienie i modele 
wzmacniaczy 
Interfejs audio USB 2 wejścia 
/ 2 wyjścia dla komputerów 
PC / Mac 

 
 
 

……...........................................                                                                                 ……………………………..…………………………        
          miejscowość, data                                                                                            pieczęcie imienne i podpisy osób uprawnionych  
                                                                                                                                               do reprezentowania wykonawcy 


