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Nazwa i adres wykonawcy lub wykonawców występujących wspólnie: 

  
 
w zależności od podmiotu podać NIP / PESEL, KRS / CEiDG 

NIP   PESEL   

KRS   CEiDG   

telefon   e-mail   
 
reprezentowany przez: ……………….........................................................................……………… 

     imię, nazwisko, stanowisko (podstawa do reprezentacji) 
 

Kategoria przedsiębiorstwa wykonawcy: ………….……………………………………… 
(wpisać: mikro, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo – w przypadku konsorcjum należy wskazać kategorię dla każdego konsorcjata) 
 
 
Wyjaśnienie: zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 06.05.2003 r. dotyczącymi definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i 
średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36): 

 mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  
nie przekracza 2 mln EURO, 

 małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  
nie przekracza 10 mln EURO, 

 średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrud-
nia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln 
EURO. 

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie zalicza się do żadnej z powyższych kategorii należy wpisać „duże”. 
 
 

 

Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi 
ul. Kilińskiego 45 
90-257 Łódź 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
(należy złożyć w terminie składania ofert) 

 
1. W związku z ogłoszeniem, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn.: „Innowacyjny system 
miksowania i transmisji sygnałów fonicznych Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi”, znak: 1/2020/TJ, 
przedkładamy niniejszym naszą ofertę, informując jednocześnie, że akceptujemy w całości 
wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej, bez wnoszenia dodatkowych, 
własnych warunków realizacji zamówienia. 
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2. Oferujemy dostawę następujących urządzeń, wraz z ich kartami katalogowymi: 

 

L.p. 
Rodzaj 

urządzenia 
Producent 
urządzenia 

Symbol 
urządzenia 

Parametry techniczne 
oferowanego urządzenia 

Liczba 
sztuk/karta 
katalogowa  

1 2 3 4 5 6 

1. 
CYFROWA 

KONSOLETA 
FONICZNA 

  

 Ilość kanałów miksowania nie mniej niż 64 mono oraz 8 stereo 

 Obsługa nie mniej niż 16 szyn wyjściowych mono oraz 1 stereo 

 Nie mniej niż 32 lokalne wejścia analogowe mikrofonowo-liniowe 

 Nie mniej niż 16 lokalnych wyjść analogowych 

 Wyjście słuchawkowe z przodu urządzenia 

 Minimum 1 wejście w formacie AES/EBU 

 Wbudowany interfejs MIDI 

 Możliwość zapamiętania nie mniej niż 300 scen 

 Minimum 16 wyjść DCA 

 Minimum 8 grup mutowania na kanałach wejściowych 

 Wbudowany procesor dynamiki (bramka, ducker, kompresor 
expander) na kanałach wejściowych 

 Wbudowany korektor parametryczny na kanałach wejściowych, 

 Minimum 8 grup mutowania na kanałach wyjściowych 

 Wbudowany procesor dynamiki (kompresor, expander, kompan-
der) na kanałach wyjściowych 

 Wbudowany korektor parametryczny na kanałach wyjściowych 

 Minimum 2 inserty na kanałach wyjściowych 

 Funkcja miksowania 5.1 

 Minimum 1 ekran dotykowy o przekątnej nie mniejszej niż 10” 

 Nie mniej niż 34 zmotoryzowane tłumiki 

 Cyfrowa transmisja sygnału oparta o sieć Ethernet i złącza RJ45 
w metalowej obudowie(2 nadmiarowe złącza pracujące w trybie 
redundancji) 

 Możliwość wyposażenia konsolety w dodatkowe wejścia wyjścia 
w formacie cyfrowym lub analogowym za pomocą kart rozsze-
rzeń (możliwość zaimplementowania minimum 2 różnych kart 
rozszerzeń o minimum 16 kanałach wejściowych oraz 16 kana-
łach wyjściowych) 

 Opóźnienie wejścia do wyjścia sygnału (lokalne wejścia – wyjścia 
analogowe) mniejsze niż 2,5 ms 

 Wymagane oprogramowanie typu „offline" dedykowane do 
programowania konsolety z poziomu komputera PC 

 Możliwość sterowania konsoletą za pomocą tabletu lub kompute-
ra PC 

 Skrzynia transportowa typu „flight-case” 

 Wymiary urządzenia nie większe niż 300 mm x 900 mm x 600 
mm. (wys. x szer. x gł.) 

 Waga urządzenia nie większa niż 25 kg 

2/TAK 

2. 

MODUŁ 
WEJŚĆ/WYJŚĆ 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

typ 1 

  

 Nie mniej niż 32 wejścia analogowe mikrofonowo-liniowe na 
złączach XLR 

 Każde wejście wyposażone w indywidualnie załączane napięcie 
Phantom +48V 

 Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +30 dBu 

 Nie mniej niż 16 wyjść analogowych na złączach XLR 

 Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż +24 dBu 

 Nie mniej niż 4 wyjścia cyfrowe w formacie AES/EBU na 
złączach XLR 

 Cyfrowa transmisja sygnału oparta o sieć Ethernet i złącza RJ45 
w metalowej obudowie (2 nadmiarowe złącza pracujące w trybie 
redundancji) 

 Urządzenie kompatybilne z zastosowaną cyfrową konsoletą 
foniczną; możliwość sterowania wysterowaniem przedwzmacnia-
czy, włącznie filtru górnoprzepustowego, włączenie zasilania 
Phantom +48V 

 Wyświetlacz na przednim panelu urządzenia 

 Enkoder na przednim panelu urządzenia umożliwiający sterowa-
niem wysterowania, włączenia filtru górnoprzepustowego, 
włączenie zasilania Phantom +48V 

 Możliwość sterowania za pomocą komputera PC 

 Redundantne zasilanie 

 Obudowa rack 19” 

 Wysokość urządzenia nie większa niż 5U 

 Waga urządzenia nie większa niż 15 kg 

1/TAK 
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3. 

SKRZYNIA 
TRANSPOR-

TOWA 
NA MODUŁ 

WEJŚĆ/ WYJŚĆ 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

typ 1 

-------------------- ------------------- 

 Skrzynia transportowa typu „flight-case” 

 Otwierana z przodu i z tyłu 

 Sklejka 

 Okucia metalowe 

1/NIE 

4. 

MODUŁ 
WEJŚĆ/WYJŚĆ 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

typ 2 

  

 Nie mniej niż 16 wejść analogowe mikrofonowo-liniowe na 
złączach XLR 

 Każde wejście wyposażone w indywidualnie załączane napięcie 
Phantom +48V 

 Maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +30 dBu 

 Nie mniej niż 16 wyjść analogowych na złączach XLR 

 Maksymalny poziom wyjściowy nie mniejszy niż +24 dBu 

 Cyfrowa transmisja sygnału oparta o sieć Ethernet i złącza RJ45 
w metalowej obudowie (2 nadmiarowe złącza pracujące w trybie 
redundacji), 

 Urządzenie kompatybilne z zastosowaną cyfrową konsoletą 
foniczną; możliwość sterowania wysterowaniem przedwzmacnia-
czy, włącznie filtru górnoprzepustowego, włączenie zasilania 
Phantom +48V 

 Wyświetlacz na przednim panelu urządzenia 

 Enkoder na przednim panelu urządzenia umożliwiający sterowa-
niem wysterowania, włączenia filtru górnoprzepustowego, 
włączenie zasilania Phantom +48V 

 Możliwość sterowania za pomocą komputera PC 

 Redundantne zasilanie 

 Obudowa rack 19” 

 Wysokość nie większa niż 3U 

 Waga urządzenia nie większa niż 10 kg 

1/TAK 

5. 

SKRZYNIA 
TRANSPOR-

TOWA 
NA MODUŁ 
WEJŚĆ/WYJŚĆ 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

typ 2 

------------------ ------------------ 

 Skrzynia transportowa typu „flight-case” 

 Otwierana z przodu i z tyłu 

 Sklejka 

 Okucia metalowe 

1/NIE 

6. 

LAMPKA DO 
CYFROWEJ 

KONSOLETY 
FONICZNEJ 

  

 Lampka na gęsiej szyi dedykowana do cyfrowej konsolety 

fonicznej 

 Możliwość regulacji natężenia światła z poziomu konsolety 

 Technologia LED 

4/NIE 

7. 

KABEL 

PODŁĄCZE-

NIOWY 

KONSOLETY 

3m 

------------------ ------------------ 

 Kabel podłączeniowy do cyfrowej konsolety fonicznej 

 Długość co najmniej 3 m 

 Kategoria co najmniej 5e 

 Kabel zakończony złączami RJ45 cat5e w metalowej obudowie 

(kompatybilne ze złączami zastosowanymi w cyfrowej konsolecie 

fonicznej) 

2/NIE 

8. 

KABEL 
PODŁĄCZE-

NIOWY KON-
SOLETY 

50m 

----------------- ----------------- 

 Kabel podłączeniowy do cyfrowej konsolety fonicznej 

 Długość co najmniej 50 m, 

 Kategoria co najmniej 5e, 

 Kabel zakończony złączami RJ45 cat5e w metalowej obudowie 

(kompatybilne ze złączami zastosowanymi w cyfrowej konsolecie 

fonicznej). 

2/NIE 

9. TABLET   

 Tablet do kontroli cyfrowych konsolet fonicznych 

 Minimum 32 GB pamięci wewnętrznej 

 Wbudowany moduł Wi-fi 

 Wyświetlacz o przekątnej nie mniejszej niż 9,7" 

 Wyświetlacz z podświetleniem LED w technologii IPS 

 Dostępność aplikacji do sterowania cyfrową konsoletą foniczną 

 Dostarczyć wraz z dedykowaną obudową ochronną oraz szkłem 

ochronnym na ekran 

1/NIE 
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10. 

URZĄDZE-

NIE 

MONITORU-

JĄCE 

CYFROWEJ 

KONSOLETY 

FONICZNEJ 

NA STANO-

WISKU 

MONITO-

ROWYM 

  

 Konstrukcja pasywna, współosiowa 

 Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż w zakresie 95 Hz – 20 kHz 
(-10dB) 

 Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 118 
dB SPL (peak, mierzone w polu swobodnym w odległości 1m za 
pomocą szumu różowego przy współczynniku szczytu 4) 

 Kąt propagacji w poziomie w zakresie 100° – 110° 

 Kąt propagacji w pionie w zakresie 100° – 110° 

 Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 5” 

 Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1” 

 Impedancja nominalna nie mniejsza niż 16 Ω  

 Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe 

 Wymiary nie większe niż 240 x 170 x 170 mm (wys x szer x gł), 

 Waga nie większa niż 3,5 kg 

2/TAK 

11. 

URZĄDZE-

NIE 

MONITORU-

JĄCE 

CYFROWEJ 

KONSOLETY 

FONICZNEJ 

NA STANO-

WISKU FOH 

  

 Konstrukcja pasywna, współosiowa 

 Pasmo przenoszenia nie mniejsze niż w zakresie 70 Hz – 20 kHz 
(-10dB) 

 Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego nie mniejszy niż 127 
dB SPL (peak, mierzone w polu swobodnym w odległości 1m za 
pomocą szumu różowego przy współczynniku szczytu 4) 

 Kąt propagacji w poziomie w zakresie 100° – 110° 

 Kąt propagacji w pionie w zakresie 100° – 110° 

 Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 8” 

 Co najmniej 1 przetwornik o średnicy nie mniejszej niż 1” 

 Impedancja nominalna nie mniejsza niż 8 Ω  

 Nie mniej niż 2 złącza głośnikowe 4 pinowe 

 Wymiary nie większe niż 430 x 250 x 270 mm (wys x szer x gł) 

 Kabel 5 m 

 Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej 

 Waga nie większa niż 12 kg 

2/TAK 

12. 
 

MODUŁ 

WZMACNIA-

JĄCY Z DSP 

URZĄDZEŃ 

MONITORU-

JĄCYCH 

CYFROWEJ 

KONSOLETY 

FONICZNEJ 

  

 Urządzenie tego samego producenta co urządzenia monitorujące 

cyfrowej konsolety fonicznej na stanowisku monitorowym typ A, 

typ B, oraz urządzenia monitorujące cyfrowej konsolety fonicznej 

na stanowisku FOH 

 Co najmniej cztery wejścia analogowe oraz co najmniej dwa 

wejścia cyfrowe AES/EBU (4 sygnały foniczne w AES/EBU) – 

złącza XLR 

 Maksymalny poziom sygnału wejściowego nie mniejszy niż +22 

dBu 

 Możliwość przetwarzania A/C z rozdzielczością nie mniejszą niż 

24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 110dB 

 Wbudowany lub zewnętrzny interfejs protokołu wielokanałowej 

cyfrowej transmisji danych fonicznych AVB lub DANTE w ilości 

co najmniej 4 kanałów fonicznych dla wzmacniacza i co najmniej 

8 kanałów w strumieniu 

 Zintegrowany procesor DSP wyposażony w filtry IIR, oraz FIR 

 Układ monitorujący impedancję obciążenia wzmacniacza 

 Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obsługi 

zastosowanych systemów głośnikowych, 

 Moc dopasowana do zastosowanych zestawów głośnikowych 

w celu osiągnięcia założonych poziomów ciśnienia akustycznego 

 Cztery niezależne kanały wyjściowe o mocy co najmniej 1000W 

każdy przy obciążeniu 4Ω oraz 8Ω (@ 1% THD) 

 Co najmniej 4 złącza wyjściowe typu SpeakON 

 Wyposażenie w co najmniej 2 złącza Ethernet umożliwiające 

sterowanie za pomocą komputera PC 

 Wyświetlacz na przednim panelu urządzenia 

 Chłodzenie aktywne, za pomocą wiatraków 

 Złącze zasilające blokowane typu PowerCon 

 Obudowa rack 19” 

 Skrzynia transportowa typu „flight-case” 

 Wysokość urządzenia nie większa niż 3U 

1/TAK 
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3. Oferujemy: 

 

L.p. 
RODZAJ URZĄDZENIA 

I JEGO FUNKCJONALNOŚĆ 
TAK/NIE 

*niepotrzebne skreślić 

1 2 3 

1. 

CYFROWĄ KONSOLETĘ FONICZNĄ, posiadającą funkcjonal-
ność kompensacji wysterowania zastosowanych przedwzmacniaczy 
mikrofonowych, co wynika z karty katalogowej, dołączonej do 
złożonej oferty. 

tak/nie* 

2. 

URZĄDZENIE MONITORUJĄCE CYFROWEJ KONSOLETY 
FONICZNEJ NA STANOWISKU MONITOROWYM, posiadające 
funkcjonalność maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego 
co najmniej 120 dB SPL (peak, mierzone w polu swobodnym 
w odległości 1m za pomocą szumu różowego przy współczynniku 
szczytu 4), co wynika z karty katalogowej, dołączonej do złożonej 
oferty. 

tak/nie* 

3. 

URZĄDZENIE MONITORUJĄCE CYFROWEJ KONSOLETY 
FONICZNEJ NA STANOWISKU FOH, posiadające funkcjonalność 
maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego co najmniej 129 dB 
SPL (peak, mierzone w polu swobodnym w odległości 1m za pomocą 
szumu różowego przy współczynniku szczytu 4), co wynika z karty 
katalogowej, dołączonej do złożonej oferty. 

tak/nie* 

4. 

MODUŁ WZMACNIAJĄCY Z DSP URZĄDZEŃ MONITORU-
JĄCYCH CYFROWEJ KONSOLETY FONICZNEJ, posiadający 
funkcjonalność przetwarzania A/C z zakresem dynamiki co najmniej 
130dB, co wynika z karty katalogowej, dołączonej do złożonej oferty. 

tak/nie* 

 
 
 
 

4. Oferowana przez nas całkowita cena oferty, wynosi: 
 
netto …………………………………………………………………………………… zł, 
 
podatek VAT ………...…………………………………………………….…………… zł, 
 
brutto ………………...………………………………………………………...………... zł 
 
 

5. Oświadczamy, że: 
1) część zamówienia zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć podwykonawcom: 

 

L.p. 
Opis części zamówienia, których wykonanie 

zostanie powierzone podwykonawcom 
Podwykonawca 

(nazwa, adres, NIP/PESEL) 

   

   

 

Zobowiązujemy się do powiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie 
podwykonawstwa w trakcie realizacji zamówienia oraz przekazania danych nowych 
podwykonawców przed przystąpieniem przez nich do realizacji powierzonej części 
zamówienia.   
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2) złożona przez nas oferta powoduje/nie powoduje* powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, dla: 
….………………………………………...…….. (wskazać nazwę lub rodzaj towaru lub usługi) 
o wartość ………………..…………………………….. (wskazać wartość bez kwoty podatku), 

3) podana przez nas cena zawiera w sobie wszystkie elementy opisane w SIWZ 
oraz opłaty i inne obciążenia publicznoprawne za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

4) zapoznaliśmy się z SIWZ oraz jej załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 
Jesteśmy związani określonymi w nich warunkami i zasadami postępowania, 

5) zobowiązujemy się do wykonania przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ, 
6) postanowienia wzoru umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń 

i w przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy 
w brzmieniu określonym w SIWZ, a także w miejscu i terminie wskazanym przez 
zamawiającego. 

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni, 
8) uzyskaliśmy od zamawiającego wszystkie informacje niezbędne do wykonania zamówienia, 
9) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych – RODO, Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016 r.) wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
6. Oferta została złożona na  ………  kolejno ponumerowanych stronach wraz z załącznikami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

………………. , dnia …………………                                       ………..……………………………..  
      miejscowość         podpis czytelny lub nieczytelny z pieczątką imienną  

            osoby lub osób upoważnionych do podpisu w imieniu 
wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*/ - niepotrzebne skreślić 
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