
Załącznik A 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM FORMULARZEM CENOWYM 

Zakup sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku "Sokoła" 

 
I CZĘŚĆ – Zakup wraz z dostawą instrumentów wraz z akcesoriami oraz elementów wyposażenia do rejestracji nagrań dźwiękowych 

 
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 kol. 10 

 

Poz. 

 

Elementy 

składowe  

I części 

zamówienia 

 

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) 

kol. 8 + 9  

1. Pianino 

cyfrowe 1 

Pianino cyfrowe 

 

- Klawiatura: Graded Hammer 

Standard (GHS) z 88 klawiszami 

(matowe wykończenie klawiszy 

czarnych) i możliwością ustawienia 

min. 4 poziomów czułości 

- Brzmienia: nie mniej niż 14 (w 

tym brzmienie fortepianu Yamaha 

CFIIIS) 

 1  sztuka     



- Polifonia: min. 192 głosy 

- Rytmy: nie mniej niż 20 

- Instrument powinien posiadać: 

 Możliwość nałożenia na 

siebie dwóch brzmień (tryb 

dual) 

 Możliwość podziału 

klawiatury i przypisania 

różnych brzmień (tryb split) 

 Możliwość gry w duecie 

(tryb duo) 

 Wbudowane efekty 

dźwiękowe typu reverb - 

min. 4 typy 

 Funkcję transpozycji w 

odstępach półtonowych  

w zakresie -6 -0- +6  

 Funkcję precyzyjnego 

strojenia w zakresie  

414,8-440,0-466,8 Hz 

 Wbudowany metronom z 

zakresem regulacji tempa  

min. 5-280 

 Możliwość sterowania przy 

pomocy aplikacji Smart 

Pianist 

 Wbudowany wzmacniacz o 

mocy min. 2 x 7 W 

 Wbudowane głośniki 12cm 

x2 oraz 4 cm x2 

 min. dwa wyjścia 

słuchawkowe 

 Gniazdo SUSTAIN 

 Gniazdo PEDAL UNIT do 

podłączenia modułu pedałów 

 Wyjście AUX OUT (w 

postaci dwóch gniazd R i 



L/L+R) 

 Gniazdo USB TO HOST (do 

podłączenia instrumentu do 

komputera) 

- Instrument powinien być zasilany 

przy pomocy zewnętrznego 

zasilacza 12V 

- Waga instrumentu powinna 

zawierać się w przedziale 11-12kg  

- Kolor wykończenia - czarny 
 

  Statyw 

 

Dedykowany do powyżej opisanego 

instrumentu, w takim samym 

kolorze wykończenia. 

Powinien umożliwiać zamocowanie 

modułu pedałów oferowanego przez 

producenta pianina. 

 

 1  sztuka     

Jednostka pedałowa 

 

Moduł powinien zawierać trzy 

pedały pełniące takie same funkcje 

jak w klasycznym fortepianie 

(sustain, sostenuto, soft). Powinien 

pasować do opisanego powyżej 

statywu (kolor wykończenia, 

mocowanie) oraz instrumentu 

(podłączenie do gniazda PEDAL 

UNIT) 

 

 1  sztuka     

2. Pianino 

cyfrowe 2 

- Klawiatura: 88 klawiszy, ważona, 

młoteczkowa, RH3, z możliwością 

ustawienia czułości 

- Brzmienia: nie mniej niż 30 

- Polifonia: min. 120 głosów 

- Instrument powinien posiadać: 

 1 sztuka     



 Możliwość nałożenia na 

siebie dwóch brzmień (tryb 

LAYER) 

 Możliwość podziału 

klawiatury i gry w duecie 

(tryb PARTNER) 

 Wbudowane efekty 

dźwiękowe: BRILLIANCE, 

REVERB, CHORUS 

 Wbudowany metronom z 

regulacją tempa 

 Wbudowany min. 

dwuśladowy rejestrator 

 Możliwość komunikowania 

się z urządzeniami typu 

smartfon, tablet poprzez 

Bluetooth 

 Posiadać bibliotekę min. 40 

fortepianowych utworów do 

ćwiczeń 

 Wbudowany wzmacniacz o 

mocy: [min. 2 x 25 W 

 Wbudowane gniazda min.: 

dwa wyjścia słuchawkowe, 

Gniazdo LINE OUT, 

Gniazda MIDI (IN, OUT) 

- Instrument powinien posiadać 

zintegrowany, dedykowany statyw z 

wbudowanymi głośnikami 2x 10cm 

oraz jednostką pedałową 

zawierającą trzy pedały realizujące 

funkcje jak w klasycznym 

fortepianie 

- Instrument powinien być zasilany 

przy pomocy zewnętrznego 

zasilacza 24V 

- Waga instrumentu wraz ze 



statywem powinna zawierać się w 

przedziale 30-40 kg 

- Kolor wykończenia – czarny 
 

3. Ława do 

pianina 

cyfrowego  

- Materiał wykonania: drewno 

- Kolor wykończenia: czarny 

- Konstrukcja: cztery nogi 

przytwierdzone do ramy 

- Siedzisko: welurowe w kolorze 

czarnym o wymiarach min. 

53x32cm 

- Regulacja wysokości siedziska                  

w zakresie min. 49-58cm 
 

 2 sztuki     

4. Stojak pod 

nuty 

- Stojak na nuty z perforowanym 

pulpitem 

- Materiał wykonania: stal 

- Kolor wykończenia: czarny 

- Wymiary pulpitu min.: 47 cm 

(szerokość), 33 cm (wysokość) 

- Zakres regulacji wysokości min.:  

52 - 97 cm (do dolnej krawędzi 

pulpitu) 
 

 35 sztuk     

5. Elementy 

wyposażenia 

do rejestracji 

nagrań 

dźwiękowych 

Interfejs audio 

 

- Interfejs audio podłączany do 

komputera przy pomocy złącza USB 

typu B 

- Interfejs powinien posiadać min. 

dwa wejścia typu „combo” 

(XLR/Jack 6,3 mm) z możliwością 

regulacji wzmocnienia 

(potencjometr) 

oraz wyjścia:  

 MAIN OUT L/R (2xJack 6,3 

mm) – z możliwością 

regulacji wzmocnienia 

 1 sztuka     



(potencjometr), 

 PLAYBACK OUTPUTS A 

1, 2 / B 3, 4 (4xRCA), 

 PHONES – z możliwością 

regulacji wzmocnienia 

(potencjometr). 

-Interfejs powinien być wyposażony 

w zasilanie PHANTOM +48V oraz 

przedwzmacniacze mikrofonowe 

MIDAS 

Monitor odsłuchowy 

 

- Dwudrożny, aktywny monitor 

odsłuchowy 

- Konstrukcja: 

 głośnik niskotonowy               

o średnicy min. 7 cali, 

materiał wykonania: włókno 

węglowe/szklane/rohacell 

 wzmacniacz głośnika 

niskotonowego: typu PWM            

o mocy min. 100 W (RMS) 

 głośnik wysokotonowy: typu 

X-ART (odpowiednik 

membrany o średnicy 2 cali) 

 wzmacniacz głośnika 

wysokotonowego: typu A/B            

o mocy min. 50 W (RMS) 

 pasmo przenoszenia min.:    

42 Hz – 50 kHz 

 wejścia: 1 wejście typu 

XLR, 1 wejście typu RCA 

- Ponadto monitor powinien 

posiadać: 

 dwa regulowane filtry 

półkowe (<300 Hz, >5kHz, 

+/- 6dB), regulację 

 2 sztuki     



wzmocnienia głośnika 

wysokotonowego (+/- 4dB)  

- regulatory na tylnej ścianie 

obudowy 

 włącznik zasilania, regulacja 

wzmocnienia monitora na 

przedniej ścianie obudowy 

 waga w przedziale: 9-10 kg 

 wymiary min.: 337 x 201 x 

280 mm 

(wysokość/szerokość/głębok

ość) 
 

 

 

RAZEM 

 

   

 

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

                                                                          (własnoręczny podpis osoby upoważnionej  

            do reprezentowania Wykonawcy) 

 


