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ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT

dot.: poste_powania o udzielenie zamowienia publicznego o wartosci nie przekraczajqcej kwoty 30

000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.

Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) pod nazwq Zakup sprze_tu nagtasniaja.cego do Spichlerza

Biatego dla Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku w zwia,zku z zadaniem inwestycyjnym

realizowanym w ramach Projektu pn. ,,Witkacy w Stupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i

adaptacja dwoch XIX wiecznych zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i

spoteczne. Etap 1 -Spichlerz Biaty''

Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na realizacje.

zamowienia pod nazwjj Zakup sprze_tu nagtasniajqcego do Spichlerza Biatego dla Muzeum Pomorza

Srodkowego w Stupsku w zwiazku z zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Projektu pn.

,,Witkacy w Stupskich Spichlerzach Sztuki - rewitalizacja i adaptacja dwoch XIX wiecznych

zabytkowych spichlerzy oraz ich otoczenia na cele kulturalne i spoteczne. Etap 1 -Spichlerz Biaty" •

I. Nazwa (firma) i adres zamawiajqcego:

Nazwa zamawiaja.cego MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W StUPSKU

Adres zamawiajqcego ul. Dominikahska 5-9

Kod Miejscowosc 76-200 Stupsk

Telefon: 59/842-40-81/82

Faks: 59/842-65-18

adres strony internetowej: www.muzeum.slupsk.pl

adres poczty elektronicznej: e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl

Godziny urze_dowania: pon. - pt. od godz. 7:3o - 15:3o

II. Okreslenie trybu zamowienia:

Do udzielenia zamowienia nie stosuje siQ przepisbw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) - art. 4 pkt 8 ustawy PZP.

III. Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczone be_dzie ogtoszenie i zatgczniki do ogtoszenia:

Strona: www.muzeum.slupsk.pi
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IV. Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia:

4.1. Przedmiotem zamowienia jest zakup sprzQtu nagtasniajqcego o parametrach co najmniej:

Mikser- 1 szt.
Zastosowanie: uniwersalne
I lose kanatow: 16
Wejscia mono: 12 mikrofonowych XLR lub 12 liniowych jack
Korekcja mono: trojpunktowa z potparametrycznym srodkiem
Wejscia stereo: 2
Korekcja stereo: trojpunktowa
Ttumiki: suwakowe, 60 mm
Regulacja gain
Zasilanie Phantom: +48Vglobalne
Solo/PFL
Mute
Aux: 2-1 pre/post, 1 post (FX)
Return: 1-FX na suwaku
Insert: kanatbw 1-12 i sumy
Procesor efektow: Lexicon 24-bit, 32 programow z regulacja. parametrow, mozliwosc zatqczenia
kontrolerem noznym
Wskazniki wysterowania: 2x10 LED
Zta_cza: wyjscie gtowne-2 x XLR
- wyjscie mono-1 x jack
- Rec Out-2xRCA
-Tapeln-2xRCA
- wyjscie monitorowe-2 x jack 1/4" TRS (L, R)
- wyjscie stuchawkowe-jack 1/4" TRS z regulacja. wzmocnienia
- wejscie kontrolera noznego-jack
Dodatkowe dane: preampy mikrofonowe: GB-30
- pasmo przenoszenia-20 Hz-20 kHz
- wbudowany zasilacz
- mozliwosc instalacji w rack'u: uchwyt-RW 5746 w opcji
- diodowy wskaznik Peak w kanatach 1-12 i stereo 1, 2

Aktywna kolumna trojdrozna - 2 szt.
-drewniana obudowa - sklejka battycka
-gtosniki: neodymowy 1 x 15"/3" cewkq Ix 8" z 1,5 ceekg oraz 1" driver z 2" wylotem
-wzmacniacz klasy D Moc 1300w/rms (920w/rms na 10" i 380 w/rms na driver)
-pasmo przenoszenia: 31Hz-20kHz (-10 dB)
-podziat zwrotnicy: 700Hz (FIR-X) i 2,5 kHz
-rozproszenie dzwi^ku: H75° x V50°
-maksymalna skutecznosc: 143dB Wbudowany prosesor DSP Wbudowane USB Wbudowane DANTE*
-panel tylni posiada dwa gniazda Combo IN oraz 2x XLR OUT
(CH1-THRUCH1: THRU (fix), CH2: THRU or DSP OUT)

Zestaw mikser i gtosniki wraz z niezb^dnym okablowaniem.

- Gtosnik instalacyjny - 6 szt.
- Rodzaj gtosnika
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- Zakres cze,stotliwosci: 51Hz-20kHz
- Crossover: 2,8 kHz
- Moc: 90W
- PGM: 180W
- Impedancja: 8 Ohm
- Peak: 114dB
- Ksztatt: prostokqtny
- Material obudowy: ABS
- Kolor wykoriczenia: biaty lub czarny.
- Wodoodporny.

- Zt^cza: Ix euroblock (wejscia +/-/ Loop thru +/-), Ix ceramiczny zespot zaciskow (wejscie +/-,
uziemienie)
- Kabel sygnatowy transparentny ok. 100 mb
- Montaz

Miksuja.cy wzmacniacz mocy (mozliwosc montazu w RACK)

Parametry techniczne:

-6 wejsc mikrofonowo-liniowych

-2 wejscia stereofoniczne

-Wejscia mikrofonowe pozwalajq na zasilanie 24V, a wejscia 5 i 6 wykorzystywane mogg bye jako

wejscia MONO,

-Wysokiej jakosci wzmacniacz wyposazony w efektywna_ koncowk^ mocy pracujqca w klasie D,

-Procesor DSP,

-Equalizer (na wyjsciu & zoptymalizowane EQdla referencyjnych gtosnikow VXS/VHC oraz

subwooferow VXS)

-120W X 2 @ 40 / 100W x 2 @ 3Q / 8Q

-mozliwosc pracy w linii 100V

Mikrofon przewodowy - 2 szt.

-zastosowanie instrumentalny: wzmacniacze gitarowe/basowe; instrumenty d^te, saksofon,

harmonijka ustna; werbel/tom; konga,

-pasmo przenoszenia: 40 - 15,000 Hz,

-charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa),

-impedacja wyjsciowa (przy 1,000 Hz): 310 Ohm, poziom sygnatu wyjsciowego (przy 1,000 Hz): -54.5

Dbv/Pa. (1.9 Mv),

-konstrukcja: uchwyt odlany z metalu, matowe, ciemnoszare wykonczenie,

-gtowka z poliwejglanu z siatk$ wykonanq ze stall, waga: 284 kg,

-w zestawie kabel i statyw mikrofonowy.

Mikrofon przewodowy wokal gtowny chorki, mowa - 2 szt.

-wersja z wytqcznikiem,

-pasmo przenoszenia: 50-15000 Hz,

-charakterystyka kierunkowa: kardioidalna (jednokierunkowa),
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-impedacja wyjsciowa (przy 1000 Hz): 300 Ohm, poziom sygnatu wyjsciowego (przy 1,000 Hz): -54.5

Dbv/Pa (1,85 mV),

-konstrukcja: uchwyt odlany z metalu, matowe, ciemnoszare, wykoriczenie; sferyczna siatka stalowa

w kolorze srebrnym, masa: 298 g (10.5 cz),

-w zestawie kabel i statyw mikrofonowy.

Bezprzewodowy mikrofon w zestawie -1 szt.

-wariant bezprzewodowy: mikrofon re.czny

-pasmo cze.stotliwosci: 1785 - 1800 MHz

-technologia odbioru: System True Diversity,

-charakterystyka kierunkowa: kardioidalna,

-zywotnosc baterii: do 8 godzin,

-cechy charakterystyczne: prosta konfiguracja przez podczerwien nadajnikiem a odbiornikiem,

-charakterystyka odbiornika: 9.5"/lHE; ztqcze XLR oraz asym. ztgcze jack,

-w komplecie: odbiornik,

-nadajnik dor^czny z kapsutg mikrofonowa,,

-ilosc symultanicznie uzywanych kanatow: do 12.

Statyw mikrofonowy, typ zuraw - 2 szt.

Wykonanie standard:

-rury cienkoscienne stalowe precyzyjne,

-lakier proszkowy czarny potmatowy,

-wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane metoda. wtrysku cisnieniowego,

-pokre_tta plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu,

-wysokosc min: 100 cm, max: 230 cm,

-nozki: 32 cm, zakonczone nasadka. gumowa., ramie poziome 70 cm, zakonczone gwintem 3,8",

podstawa sktadana.

4.2. Opis przedmiotu zamowienia za pomoca. kodow Wspolnego Stownika Zamowien:

32342400-6 sprz^t nagtasniajqcy

32342410-9 sprz^t dzwi^kowy

32342300-5 mikrofony i zestawy gtosnikowe

Zamowienie obejmuje koszt dostawy przedmiotu zamowienia do siedziby Zamawiajqcego

mieszczqcej SJQ w Stupsku przy ul. Dominikanskiej 5-9.

V. Termin wykonania zamowienia:

Realizacja zamowienia powinna nastqpic w terminie do 15 grudnia 2018r. wraz z dostawa. do

siedziby Zamawiajqcego.

PfOjskt RPPM 08.03.00-22-003B/15 .Witkacy w Slupskich Spichlerzacti Sztuki - rewitalizacja 4 MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO W StUPSKU
i adaplacja Sw6ch XlX-wiecznych zabytkowych spichlerzy i ich otoczenia na cele kulturalne J MUZEUM REJESTROWANE
i spotaczne ETAP I - Spichlerz Biaty, obj?ty wsparcrem w ramach Regionalnego Programu "̂  I/T ui Domifikahska 5-9, 76-200 Stupsk
Operacyjnego Wojewbdztwa Pomorskiego na lala 2014-2020 - O4 Priorytetowa 8, dziatanie 8.3. |\ I lel M 842 40 81'2'faks: 59 M2 65 1B
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VI. Opis sposobu obliczania ceny:

6.1. W Formularzu ofertowym stanowiqcym zatqcznik nr 1 do Zaproszenia Wykonawca

zobowia_zany jest podac wartosc netto i brutto sprz^tu nagtasniajqcego z dostawq.

6.2. Oferowana cena za realizacje^ przedmiotu zamowienia powinna obejmowac wszelkie koszty

zwia_zane z wykonaniem przedmiotu zamowienia, bez ktorych wykonanie przedmiotu

zamowienia bytoby niemozliwe, w tym koszty dostawy sprz^tu nagtasniaja.cego oraz

podatek VAT.

6.3. Prawidtowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowia_zkow Wykonawcy zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.

1221 z pozn. zm.).

VII. Opis kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

7.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej stanowi tqczna cena oferty brutto - waga
kryterium 100%.

7.2. Maksymalna liczba punktow w kryterium rowna jest okreslonej wadze kryterium w %. Ocenie

zostanie poddana ta_czna cena brutto za wykonanie catosci przedmiotu zamowienia obliczona

przez Wykonawcy zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana
w Formularzu oferty. Liczba punktow, ktora_ mozna uzyskac zostanie obliczona wg
nast^puja_cego wzoru:

C = Cn/Cb x 100
gdzie:

C- ilosc punktow przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny

Cn - najnizsza t^czna cena brutto za realizacje przedmiotu zamowienia sposrod ofert waznych

Cb-ta.czna cena brutto badanej oferty.

7.3. Sposrod ztozonych ofert zostanie wybrana ta, ktora odpowiada wszystkim wymaganiom

okreslonym w niniejszym zaproszeniu oraz oferuje wykonanie ustug obj^tych zamowieniem

za najnizszq cen^ - uzyskata najwyzsza, mozliwa. liczb^ punktow (100) wyliczonq wedtug
powyzszego wzoru.

7.4. Obliczenia dokonywane b^da^ z doktadnosciq do dwoch miejsc po przecinku.

7.5. Jezeli w post^powaniu o udzielenie zamowienia, w ktorym jedynym kryterium oceny ofert

jest cena, nie mozna dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl^du na to, ze zostaty
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiaja.cy wezwie Wykonawcow, ktorzy ztozyli te
oferty do ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiaja_cego ofert dodatkowych.

7.6. Wykonawcy sktadajqc oferty dodatkowe nie moga. zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane
w ztozonych ofertach.

VIII. Sposob przygotowania oferty.

8.1 Oferta musi zostac sporzqdzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

i ztozona na druku formularza stanowia.cego zatqcznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Wykonawca moze ztozyc jedn^ ofertQ na realizacj^ przedmiotu zamowienia. Ztozenie wi^cej

niz jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez Wykonawce..

8.2 Tresc oferty musi bye zgodna z tresciq Zaproszenia.

8.3 Oferta (wraz z zata_cznikami) musi bye sporza_dzona w sposob czytelny.
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8.4 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcy w tresci oferty po jej sporzgdzeniu musza. bye

parafowane przez Wykonawc^.

8.5 Oferta musi bye podpisana przez Wykonawce^ tj. osobe^ (osoby) reprezentuja_ca. Wykonawc^,

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wtasciwym rejestrze lub osobQ (osoby)

upowaznionq do reprezentowania Wykonawcy.

8.6 Jezeli osoba (osoby) podpisujqca ofertQ (reprezentujqca WykonawceJ dziata na podstawie

petnomocnictwa, petnomocnictwo to w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc

z oryginatem przez notariusza musi zostac dotqczone do oferty.

8.7 Oferta wraz z zatqcznikami musi bye sporzgdzona w j^zyku polskim. Kazdy dokument

sktadajgcy SJQ na ofertQ lub ztozony wraz z oferta. sporza_dzony w j^zyku innym niz polski musi

bye ztozony wraz z ttumaczeniem na j^zyk polski.

8.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

8.9 Zaleca si^, aby kazda strona oferty zawierajqca jaka_kolwiek tresc byta podpisana lub

parafowana przez Wykonawc^.

8.10 Na ofertQ sktadaja. si^ nastQpuja.ce dokumenty:

8.10.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiqcym zaia,cznik nr 1 do

Zaproszenia

8.10.2. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub z

Krajowego Rejestru Sa.dowego datowany nie wczesniej niz 3 miesia.ce przed ztozeniem oferty;

8.10.3. Umowa spotki cywilnej, Jezeli oferenci sktadaja. ofert^ w ramach spotki cywilnej,

8.10.4. W przypadku dziatania Wykonawcy przez petnomocnika, nalezy dotqczyc do oferty

petnomocnictwo w oryginale lubjego kopiQ poswiadczona. notarialnie;

IX. Miejsce i termin sktadania ofert.

9.1. W przypadku zainteresowania Panstwa realizacja. przedmiotowego zamowienia, proszQ

o ztozenie swojej oferty cenowej na adres Muzeum Pomorza Srodkowego w Stupsku

ul. Dominikanska 5-9, 76-200 Stupsk.

9.2. Oferty nalezy sktadac do dnia 12 grudnia 2018r. do godz. 09:30

9.4. Oferta ztozona do Zamawiaja.cego po terminie sktadania ofert nie b^dzie brana pod uwagQ

przy ocenie ofert.

X. Dodatkowe informacje

Ztozona oferta wia.ze Wykonawc^ do dnia 12.12.2018r., a Wykonawc^, ktorego oferta zostata

wybrana - do dnia podpisania z nim umowy przez Zamawiaja.cego.

XI. Informacja o formalnosciach, jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy.

11.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana przez Zamawiajqcego za ofertQ najkorzystniejsza.

zostanie o tym fakcie i o terminie zawarcia umowy poinformowany drogg elektroniczna..
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XII. Zata.czniki sktadajace siQ na integralng czesc zaproszenia:

Zat^cznik Nr 1 - Formularz oferty

Zatqcznik Nr 2 - Wzor umowy

Zatqcznik Nr 3 - Informacja o ochronie danych osobowych
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STARSZY KUSTOSZ
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