
Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.: „Zakup sprzętu 

nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury wraz z montażem” 

 

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy oraz 

montażu w siedzibie zamawiającego niniejszego wyposażenia nagłośnieniowego: 

 

1/ Kolumna głośnikowa szerokopasmowa aktywna w konfiguracji przetworników 

głośnikowych niskotonowy 15” oraz średnio- wysokotonowy  z wylotem 2” i tubą o kątach 

promieniowania poziomo do 60’ pionowo do 40’ o mocy łącznej nie mniejszej niż 600W 

wykonanej ze sklejki pokrytej lakierem strukturalnym z możliwością  zawieszenia; 

 

2/ Kolumna głośnikowa szerokopasmowa aktywna w konfiguracji głośników niskotonowy 

10” i średnio- wysokotonowy z wylotem 1” i tubą przekręcalną o kątach 50’x 80’ wykonanej 

ze sklejki lakierowanej strukturalnie w kolorze czarnym z możliwością zawieszania; 

 

3/ Kolumna głośnikowa niskotonowa pracująca w zakresie 20Hz-90Hz, aktywna wykonana 

ze sklejki lakierowanej o strukturze w kolorze czarnym; 

 

4/ Kolumna monitorowa aktywna z przetwornikiem współosiowym o średnicy 15’ i tubą 

okrągłą  o wylocie okrągłym 60’ o mocy 500W wykonanej ze sklejki malowanej czarnym 

lakierem strukturalnym; 

 

5/ Kolumna głośnikowa szerokopasmowa aktywna zawierająca 2 przetworniki głośnikowe 5” 

wykonana ze sklejki o pokryciu strukturalnym; 

 

6/ PROCESOR SYGNAŁOWY  

Procesor DSP posiadający cztery wejścia analogowe , cyfrowe AES/EBU osiem wyjść 

analogowych wewnętrzną matryce sygnałów korektory parametryczne i graficzne w każdym 

kanale wejściowym i wyjściowym współpracujący z zewnętrznym komputerem PC lub 

laptopem poprzez gniazdo ETHERNET; 

 

7/ MIKROFON BEZPRZEWODOWY  

pracujący w pasmie poniżej 800 Mhz wyposażony w gniazdo ethernet pozwalające łączyć 

wiele odbiorników w sieć,pracujacy w nadajniku na ogniwach AA z możliwością szybkiej 

wymiany rodzaju przetwornika w nadajniku , łatwe parowanie nadajników i odbiorników 

poprzez IR; 

 

8/ Mikrofon instrumentalny  

przetwornik dynamiczny do zbierania sygnału dźwiękowego z instrumentów muzycznych 

case; 

 

9/ Obudowa transportowa mieszcząca wewnątrz dwa monitory posiadająca uchwyty do 

przenoszenia i kola jezdne; 

 

10/ Grzebień do wieszania kolumn  

element mechaniczny odpowiednio wytrzymały mechanicznie ,do zamocowania na części 

górnej lub dolnej kolumny głośnikowej dający możliwość uzyskania dowolnego ustawienia 

kątowego kolumny głośnikowej; 

 

11/ okablowanie do kolumn; 



 

UWAGA 1: Gwarancja Wykonawcy na cały przedmiot  zamówienia- zgodnie z ofertą; 

UWAGA 2: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania czynności serwisowych 

wynikających z gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia w terminie do 48 godzin od 

momentu zgłoszenia awarii/usterki; 

UWAGA 3: Zakupione wyposażenie objęte przedmiotowym zamówieniem musi być 

kompatybilne i współpracować z obecnym systemem audio-wizualnym stanowiącym 

wyposażenie Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej. 

 


