
Załącznik A 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM FORMULARZEM CENOWYM 

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

 
IV CZĘŚĆ – Zakup wraz z dostawą przenośnej pętli indukcyjnej 

 
kol. 

1 

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

 

Poz. 

 

Elementy 

składowe  

IV 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. Walizkowa 

przenośna 

pętla 

indukcyjna 

dla osób 

niesłyszących 

- TYP: Przenośna pętla indukcyjna 

w futerale (dla przesyłania sygnału 

do wielu słuchaczy) 

- OBSZAR DZIAŁANIA: 

Powierzchnia pokrycia pętli – 

obszar do 150 m kw. 

- ELEMENTY ZESTAWU:  

 1 sztuka     



 Wzmacniacz pętli 

indukcyjnej, 

 Przewód pętli o dł. 35 m 

zwijany na rolce (+ 15 m 

przedłużacz), 

 Urządzenie testowe – 

odbiornik pętli (dioda 

sygnalizująca prawidłowe 

działanie systemu - zmienne 

kolory w zależności od 

poziomu sygnału: 200 mA/m 

i 400 mA/m, dioda 

sygnalizująca włączenie 

urządzenia, wbudowany 

głośnik, wyjście 

słuchawkowe 3,5 mm, 

regulacja głośności i barwy 

dźwięku, pasek do noszenia 

na szyi 

 Dwukanałowy odbiornik 

bezprzewodowych 

mikrofonów 

 Bezprzewodowe nadajniki z 

mikrofonami nagłownymi 

jednostronnymi (mikrofony 

w kolorze jasnym) - 2 szt. 

 Bezprzewodowy mikrofon 

doręczny wraz z ładowarką 

(kompatybilny z 

odbiornikiem mikrofonów 

bezprzewodowych do 

stosowania zamiennie z 1 

nadajnikiem) 

 Walizka (na wszystkie w/w 



elementy do przenoszenia 

zestawu) 

- OBSŁUGA: Wygodne złącze do 

szybkiego podłączenia przewodu 

pętli np. gniazdo jack 6,3 mm 

- GNIAZDA WEJŚCIOWE: 2 

wejścia XLR - mikrofon/linia 

1 wejście RCA 

- REGULACJA: Regulatory 

sygnału wejściowego (dla każdego 

wejścia mic/line), regulator prądu 

pętli 

- WSKAŹNIKI LED: Wskaźnik 

zasilania, Wskaźnik sygnału 

wejściowego, Wskaźnik prądu pętli 

- ODPOWIEDŹ 

CZĘSTOTLIWOŚCIOWA: 70 Hz – 

5 kHz 

- PRĄD WYJŚCIOWY: 16 App 

- WAGA: Max. 11 kg 

- NORMY: EN 60118-4 

- ZASILANIE: Zasilanie 230-240V 

AC 

- Podwójny układ ARW 

(Automatycznej Regulacji 

Wzmocnienia) 

- Zabezpieczenie przed spięciem 

- Bezpiecznik samoresetujący 

 

Dostawca w ramach zaoferowanej 

ceny powinien zrealizować 

szkolenie z obsługi zestawu dla 

pracowników Miejskiego Domu 

Kultury w Stalowej Woli w 



siedzibie klienta w uzgodnionym 

terminie. Osoba prowadząca 

szkolenie powinna posiadać 

odpowiednie doświadczenie i 

kwalifikacje. 
 

RAZEM 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                          (własnoręczny podpis osoby upoważnionej  

            do reprezentowania Wykonawcy) 

 


