
 
 Załącznik nr 2 

          do Zarządzenia Nr 148/2007 

          Burmistrza Gminy Mosina 

          z dnia 18 października 2007 r. 

 

 

Mosina, dnia 25.07.2013 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 14 000 euro 
 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Gmina Mosina 

Pl. 20 Października 1 

62-050 Mosina 

 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

„Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w sprzęt do zajęć fitness- 

Spinning”- zestaw multimedialny 
 

Inwestycja realizowana przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

OŚ IV Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju LEADER 

 

III. Wymagania związane z wykonaniem zadania : 

 

Zakup i dostawa: 

 

Zestaw multimedialny do profesjonalnego prowadzenia zajęć sportowych fitness – spinning – 

1 kmpl. 

W skład zestawu multimedialnego wchodzi:  

 

1. Aktywny system nagłośnieniowy PA  - 1 kmpl.  

a) Głośnik subwoofer – 1 szt.  

 Dane techniczne Subwoofer: 

Głośnik niskotonowy: 1 x 12 " 

Impedancja: 4 Ohm 

Moc: 300W/RMS 

Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 250 Hz 



 
b) Głośnik satelita mid / high – 2 szt.  

 Dane techniczne satelita: 

Głośnik niskotonowy: 1 x 6,25" + driver 1" 

Impedancja: 4 Ohm 

Moc: 50W/RMS 

SPL: 96 dB @ 1w/wm 

Pasmo przenoszenia: 150 Hz - 20 kHz 

c)  wzmacniacze wbudowane w subwoofer 

d)  3 niezależne wejścia z regulacją GAIN 

e)  pas transportowy  

 

2. Zestaw mikrofon bezprzewodowy do zastosowań sportowych – 1 kmpl.  

Skład zestawu:  odbiornik , nadajnik do paska,  mikrofon  nagłowny ,  zasilacz. 

a) Odbiornik – 1 szt.  

 praca w  trybie "diversity"   

  wyposażone w profesjonalne,  symetryczne  wyjście męski  XLR i  niesymetryczne  

gniazdo Jack  1/4".  

 Z regulacja poziomu sygnału, 

b) Nadajnik do paska – 1 szt.  

 zasilany  jest jedną baterią AA, 

  trójpozycyjny  przełącznik on/mute/off,   

 "męskie" gniazdo mini  XLR do podłączenia mikrofonów,   

 elastyczna antena nadawcza,   

 kontrolka LED poziomu  baterii/akumulatora  

 płynna  regulacja wzmocnienia sygnału.  

c) Mikrofon nagłowny  bezprzewodowy do zastosowań sportowych– 1 szt.  

 Charakterystyka  kardioidalna,   

 pałąk typu  bez regulacji  szerokości.  

d) Zasilacz . 

 

3. Przewód głośnikowy typu speakon 2x2.5mm 6m – 2 szt.  



 
 Wysokiej jakości miękki przewód głośnikowy 2x2.5mm 6m 

    kształt: okrągły 

    przewody: 2x 2.5mm 

    długość: 6 m 

    wtyki: złącze kablowe, 2-biegunowe typu speakon – 2 szt.  

 

4. Odtwarzacz CD/USB MP3 z portem USB – 1 szt.  

 

 Funkcje : powinien posiadać funkcje jakie posiada profesjonalny odtwarzacz DJ’ski, 

m.in.: Master Tempo, Scratch, Loop, Pitch, Reverse, Brake czy automatyczny licznik 

BPM. 

 Cechy: 

 kompatybilny z CD/CD MP3 

 port USB 

  wyjście RCA oraz zbalansowane XLR 

   wsparcie dla ID3 oraz nazw folderów 

  zakres pitch: 4, 8, 16, 100% 

 

5. Reflektor -  4 szt.  

 pełna paleta barw w systemie  3-in-1 RGB  

 możliwość pełnego sterowania DMX  

 możliwa praca  samodzielnie w rytm dźwięku 

 tryb pracy master/slave. 

 lumenów: 1540 

 lux @ 2m: 2002 

 maksymalna odległość: 20m 

 źródło światła 

 LED System: 7 x 3-w-1 LED 

 częstotliwość odświeżania: 3.9KHz 

 sterowanie 

 tryb sterowania: DMX512 



 
 kanały DMX: 3,4,8 

 system optyczny 

 dimmer: 0-100% 

 strobe: 0-20Hz 

 kąt świecenia: 40 ° 

 

6. Statyw oświetleniowy z belką 100cm – 1 szt.  

 z belką oświetleniową o szerokości 100cm z miejscem na 4 punkty świetlne. 

 płynna regulacja wysokości - od 1500mm do 3150mm 

 

7. Dedykowany sterownik DMX dla LED – 1 szt.  

 Podstawowy trzykanałowy sterownik RGB LED  

 Przeznaczony do kontroli każdego trzykanałowego urządzenia, gdzie: kanał 1 to 

kolor czerwony, kanał 2 to kolor zielony oraz kanał 3 to kolor niebieski.  

 Preferowane funkcje: 

 predefiniowane kolory, 

 funkcja sterowania dźwiękiem, 

 funkcja programów automatycznych, 

 funkcja ruchomych sekwencji. 

 Przyłącze: 3-pin XLR Wyjście DMX 

 

8. Przewód  dł. 6 m digital DMX z wtykami XLR 3-pin – 1 szt.  

9. Przewód digital  dł. 1,5 m DMX z wtykami XLR 3-pin – 3 szt. 

 

10. Do oferty należy załączyć zdjęcia/rysunki oraz karty techniczne przedstawiające 

proponowane w ofercie urządzenia.  

11. Dla wszystkich urządzeń należy załączyć, obowiązujące w tym zakresie atesty, 

certyfikaty zgodności z Normami PN EN.  

12. Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić przeszkolenie pracownika wyznaczonego 

przez Zamawiającego do obsługi urządzeń.  

13. Termin wykonania zadania : 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

14. Gwarancja: min. 12 miesięcy.  



 
 

IV. Ofertę należy: 

a) złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia  09.08.2013 (osobiście, pisemnie – 

listem, faxem*) na Formularzu Oferty, 

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:  

„Wyposażenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie w sprzęt do zajęć 

fitness- Spinning”- zestaw multimedialny 
 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY  

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

NIP .................................................. 

                                                                                                                                                   (pieczęć wykonawcy)  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto:....................................zł. 

słownie netto: ........................................................................................................................zł. 

cenę brutto:..................................zł. 

słownie brutto: ........................................................................................................................zł. 

podatek VAT:...............................zł. 

słownie podatek VAT:............................................................................................................zł. 

2. Deklaruję ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: ....................................... , 

b) okres gwarancji: .......................................,  

c) warunki płatności :..................................., 

d) ..................................................................., 

e) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

 zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.   



 
 w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w punkcie II i III, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

 

 

 

................................dn. ............................                                  ............................................. 
                   podpis osoby uprawnionej  

         
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
                                                                     

                                                                            (pieczęć wykonawcy) 

*)niepotrzebne skreślić 


