
Załącznik A 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM FORMULARZEM CENOWYM 
 
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 kol. 10 

 

Poz. 

 

SKŁADOWE 

PARKU 

OŚWIETLENIO

WEGO 

 

OCZEKIWANE PARAMETRY 

 

OFEROWANY SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany wpisać: 

(dotyczy to również wyposażenia 

dodatkowego): 

 

1) szczegółowy opis techniczny, 

funkcjonalny i użytkowy oferowanego 

sprzętu uwzględniający co najmniej te 

elementy, które zostały opisane przez 

Zamawiającego w kol. 3 pn. 

„Oczekiwane parametry”; 

 

2) Producent oraz odpowiednio 

model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy 

oferowanego sprzętu (jeśli istnieją) 

 

 
* dodatkowo można  dołączyć do oferty karty 

katalogowe, nie zwalnia to jednak Wykonawcy 

z obowiązku uzupełnienia wszystkich 

wymaganych w tej kolumnie informacji 
 

 

ILOŚĆ 

 

JEDNOS

TKA 

 

CENA 

JEDNOSTKO

WA NETTO 

(zł) 

 

WARTOŚĆ 

NETTO 

(zł) 

kol. 5 x kol. 7 

 

VAT 

(zł) 

 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(zł) 

1. Reflektor 

konwencjonalny 

typu Pebble-

Convex/PC z 

lampą 

halogenową o 

mocy min. 1000 

W 

- Oprawka lampy typu GX 9.5 

- Możliwość użycia lamp o mocy 1000 

W lub 1200 W 

- Soczewka typu Pebble-Convex 

- Zakres regulacji szerokości strumienia 

w zakresie 8°-63° (mierzone dla 100%-

3% światłości maksymalnej) przy użyciu 

lampy 1000 W 

- Pokrętła regulacji z przodu i z tyłu 

urządzenia 

- Zintegrowany podwójny uchwyt na 

akcesoria 215 x 215 mm bez bocznej 

 30 sztuka     



ucieczki światła 

- Wstawiane w uchwyt akcesoriów klapy 

z możliwością obracania całego zespołu 

w uchwycie oraz indywidualnym 

obracaniem każdego z liścia klap z 

osobna 

- Ramię z hamulcem do blokowania 

wychylenia reflektora 

- Masa do 11 kg 

- Metalowa ramka do filtra koloru oraz 

siatka ochronna dołączone do reflektora 

- Wtyczka sieciowa z uziemieniem 

gumowa czarna 

- Żarówka halogenowa o mocy 1200 W, 

230 V, GX 9,5, CP90 

- Hak montażowy na rurę 50 mm, 

udźwig 500 kg 

- Linka montażowa zabezpieczająca, 

stalowa, długość 1 m w otulinie PCV + 

ogniwo skrętne ocynk, średnica min. 3,4 

mm,  z dwoma pętlami 

 

 

2. Reflektor 

konwencjonalny  

profilowy z lampą 

halogenową o 

mocy min. 1000 

W i minimalnym 

zakresie  kąta 

świecenia 16°-35° 

- Oprawka lampy GX 9,5 

- Możliwość użycia lamp o mocy 1000 

W lub 1200 W 

- Wymienny moduł oprawki lampy 

umożliwia zmianę użytego rodzaju 

źródła światła 

- Możliwość wymiany modułu z 

oprawką lampy na moduł ze źródłem 

LED i zintegrowanym zasilaniem oraz 

sterowaniem 

- Fabrycznie korygowana zbieżność 

lampy i optyki eliminująca potrzebę 

ustawiania lampy przez użytkownika 

- Kąt szerokości świecenia regulowany 

w zakresie min.16°-35° 

- Obrotowy tubus optyki ustawiany w 

zakresie -45° do 45°. 

 22 sztuka     



- Wewnętrzna ramka 120 x 120 mm na 

szklany filtr rozpraszający lub barwny 

dichroiczny 

- Otwierana pokrywa tubusu optyki do 

celów czyszczenia i serwisowania 

- Blokada pozycji tubusu 

- Wymienne przysłony profilujące 

strumień światła - iris 

- Możliwość użycia do 8 przysłon 

profilujących jednocześnie 

- Blokada do noży profilujących 

- Podwójna bramka na dwa równoległe 

uchwyty gobo lub inne akcesoria 

- W zestawie uchwyt na gobo rozmiaru 

A oraz kartonowa ramka na filtr 

- Wtyczka sieciowa z uziemieniem 

gumowa czarna 

- Żarówka halogenowa o mocy 1200 W, 

230 V, GX 9,5, CP90 

- Hak montażowy na rurę 50 mm, 

udźwig 500 kg 

- Linka montażowa zabezpieczająca, 

stalowa, długość 1 m w otulinie PCV + 

ogniwo skrętne ocynk, średnica min. 3,4 

mm,  z dwoma pętlami 

 

3. Reflektor 

konwencjonalny 

profilowy z lampą 

halogenową o 

mocy min. 1000 

W i minimalnym 

zakresie  kąta 

świecenia 28°-54° 

- Oprawka lampy GX 9,5 

- Możliwość użycia lamp o mocy 1000 

W lub 1200 W 

- Wymienny moduł oprawki lampy 

umożliwia zmianę użytego rodzaju 

źródła światła 

- Możliwość wymiany modułu z 

oprawką lampy na moduł ze źródłem 

LED i zintegrowanym zasilaniem oraz 

sterowaniem 

- Fabrycznie korygowana zbieżność 

lampy i optyki eliminująca potrzebę 

ustawiania lampy przez użytkownika 

- Kąt szerokości świecenia regulowany 

 22 sztuka     



w zakresie min. 28°-54° 

- Obrotowy tubus optyki ustawiany w 

zakresie -45° do 45°. 

- Wewnętrzna ramka 120 x 120 mm na 

szklany filtr rozpraszający lub barwny 

dichroiczny 

- Otwierana pokrywa tubusu optyki do 

celów czyszczenia i serwisowania 

- Blokada pozycji tubusu 

- Wymienne przysłony profilujące 

strumień światła - iris 

- Możliwość użycia do 8 przysłon 

profilujących jednocześnie 

- Blokada do noży profilujących 

- Podwójna bramka na dwa równoległe 

uchwyty gobo lub inne akcesoria 

- W zestawie uchwyt na gobo rozmiaru 

A oraz kartonowa ramka na filtr 

- Wtyczka sieciowa z uziemieniem 

gumowa czarna 

- Żarówka halogenowa o mocy 1200 W, 

230 V, GX 9,5, CP90 

- Hak montażowy na rurę 50 mm, 

udźwig 500 kg 

- Linka montażowa zabezpieczająca, 

stalowa, długość 1 m w otulinie PCV + 

ogniwo skrętne ocynk, średnica min. 3,4 

mm,  z dwoma pętlami 

 

RAZEM 

 

   

 
 
 
 

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

                                                                          (własnoręczny podpis osoby upoważnionej  

            do reprezentowania Wykonawcy) 

 


