Załącznik nr 3
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na Dostawę sprzętu audiowizualnego dla Galerii ASP Katowice ,,Rondo Sztuki”
L.p

Przedmiot
zamówienia

Opis oferowanego
asortymentu

j.m.

ilość

(typ/ producent/ parametry)

1

Przełącznik matrycowy sygnałów
video HD (VGA/XGA) i
audio(stereo symetryczne).
specyfikacja min.
Posiadać musi cztery wejścia
sygnałowe i zdolny do przekazania
na cztery odbiorniki jednocześnie,
sterowanie rs232,LAN

szt.

1

2

Przenośny zestaw nagłaśniający z
głośnikami o liniowej
charakterystyce emisji dźwięku,
specyfikacja min.:
moc ogólna min. 500W waga max.31
kg.

kpl

1

3

Przenośny zestaw nagłaśniąjacy z
głośnikami o liniowej
charakterystyce emisji dźwięku
(model compactowy)
specyfikacja min.:
mocy ogólnej min. 150W waga
max.14kg

kpl

2
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Cena
jednostko
wa netto

Wartość
netto

Stawka
podatku
VAT

Wartość
brutto
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4

Stand mobilny do ekranu
plazmowego ( bardzo wzmocniona
konstrukcja )
specyfikacja min.:
rozmiar ekranu 50 cali

szt.

2

5

Plazma 50 calowa FULL HD ekran
uodporniony na przypadkowe
uderzenia
specyfikacja min.:
kontrast - 5 000 000:1
rozdzielczość 1920 x 1080, MPEG-4
złącza HDMI, USB, LAN

szt.

2

6

Uchwyt sufitowy mocujący
projektor.o wadze do 20kg.

szt.

4

7

Profesjonalny mikrofon przewodowy
(wstrząsoodporny) wraz z kablem
10m

szt.

2

8

Projektor multimedialny XGA z
obiektywem krótko ogniskowym specyfikacja min.:
Ilość ANI LUMENÓW – min
2800Ansi Lm
Kontrast – min 700:1
Zdolny wyświetlać obraz 220cm
szer. z dystansu projekcji - 1,2m LAN

szt.

2

9.

Projektor multimedialny XGA
specyfikacja min.:
Jasność – 3500 Ansi Lm
Kontrast - min 700:1
Konstrukcja kurzoodporna i do
pracy 24h, LAN,

szt.

1
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10.

Małe zestawy kolumn aktywnych do
projektorów multimedialnych
Właściwości: Zdalnie sterowane IR
oraz RS232 , Siła dźwięku –
min.30W

kpl.

8

SUMA

------

Udzielam gwarancji na okres ……. ….miesięcy
Oświadczam, iż oferowany asortyment jest fabrycznie nowy. W ramach zamówienia zobowiązuje się do dostawy i zainstalowania asortymentu
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
……………… dnia …………………..
…………………………………………
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
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