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Stowarzyszenie ”Unia Nadwarciańska” 

siedziba: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 

biuro: ul. Dworcowa 62 

www.unianadwarcianska.pl 

e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl 
 

Słupca, dn. 17.09. 2014 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” 

ul. Poznańska 20, 62- 400 Słupca 

NIP: 667-173-53-35 
 

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym  na:  zestaw nagłaśniający (mikrofon, kolumna przenośna, 

aktywny wzmacniacz).  

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 

1. Oznaczenie sprawy: ZP/1/FIO/2014 

Zamówienie obejmuje: zestaw nagłaśniający 

Specyfikacja zamówienia- wymogi techniczne 

Odbiornik stacjonarny: 

 Zakres częstotliwości nośnej: 500 - 865 MHz 

 Modulacja: FM 

 Pasmo przenoszenia audio: 40 - 20000 Hz 

 T.H.D. przy 1 kHz: typ. 0,8% 

 Stosunek sygnał / szum: typ. 105 dB (A) 

 Próg blokady szumów: 100 do -70 dBmregulowany 

 Wyjścia audio: symetryczne XLR i niesymetryczne 1 / 4 "(6.3 mm) gniazda:.regulowany od 

mikrofonu do poziomu liniowego. poziom wyjściowy przy znamionowejdewiacji: 500 mV 

RMS 

 Wymiary: 7.87"x 7.48"x 1.73"(200 x 190 x 44 mm) 

 Waga netto: 360 g 

Mikrofon: 

 Nadajnik UHF 

 Charakterystyka: kardioidalna 

 Pasmo przenoszenia: 70 - 20000 Hz 

 Modulacja: FM 

 Moc wyjściowa: 10 mW 

 Zasilanie: 1 x akumulator 1.5V rozmiar AA 

 Czas pracy: typowo 10 h 

 Długość: 229 mm 

 Ø: 53 mm 

 Waga: 214 g 
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  Kolumna aktywna 

 typ: 2-drożna 

 moc wyjściowa RMS 300 W (LF) + 50 W (HF) 

  pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz 

 głośnik wysokotonowy driver 1" 

 głośnik niskotonowy 10” 

  max. SPL 127 dB 

 kąt pokrycia dźwiękiem 90° × 70° 

 złącza wejście XLR, Jack; wyjście XLR  

 zwrotnica 1.8 kHz 

 wymiary 537 × 337 × 315 mm 

 waga 12.6 kg 

 obudowa tworzywo sztuczne, trapezowa 

Statyw kolumnowy 

 Statyw kolumnowy stalowy, pneumatyczny (zabezpieczenie przed nagłym wsunięciem się 

kolumny nośnej) 

 Stabilna konstrukcja 

 Kolor czarny 

 Max. obciązenie w punkcie centralnym 30 kg 

 Regulowana wysokość 115 cm - 200 cm 

 Waga5 kg 

Statyw mikrofonowy 

 Statyw mikrofonowy z blokadą motylkową i wzmocnionymi nogami.  

 Max długość ramienia: 70 cm 

 Bardzo stabilny i wytrzymały.  

 Zabezpieczony przed zniszczeniem przy musiccenter.com.pl nadepnięciu na nóżkę. 

 Wymiary Wysokość: 90-150 cm 

Kabel mikrofonowy 

 Minimum 3 metry długości 

 
2. Oferty należy przesłać na adres e-mail: unia.nadwarcianska@o2.pl bądź pocztą tradycyjna na adres: 

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska” ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca  do dnia 26.09.2014 r.  

3. Termin realizacji:  30.09.2014 r.  

4. Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną. 

5. Do kontaktów z wykonawcami upoważniona jest Anita Kubicka, tel. 500-274-618. 

                                 

                                                                           
                                                                                                      /-/ Andrzej Kin  

                                                                           Prezes Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 
         (imię i nazwisko 

oraz podpis uprawnionego przedstawiciela zamawiającego) 


