ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017
z dn. 22.06.2017 r.

Dotyczy oferty na dostarczenie Miksera cyfrowego Behringer X32, wraz
z opakowaniem transportowym i kartą rozszerzenia Behringer X-UF.
w ramach zadania pn.: „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w niezbędny sprzęt
nagłośnieniowy”, realizowanego przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z programu Infrastruktura domów kultury.

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce
Zamawiający:

1.
1.1.

Regon 000287830
NIP 862-12-50-861
tel. 15 8715-021
www.gokmodliborzyce.pl

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowych urządzeń/artykułów dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach:
a) Cyfrowy mikser Behringer X32 (pełnowymiarowy, nie: Compact, Producer, Rack)
- 1 sztuka
Specyfikacja:
32-kanałowa konsoleta cyfrowa do zastosowań koncertowych, nagraniowych i studyjnych.
Mikser cyfrowy z w pełni programowalnymi hi-endowymi przedwzmacniaczami
mikrofonowymi i 16 wewnętrznymi szynami z możliwością konfigurowania jako podgrupy
Główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową
korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki
16 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, 2 wyjścia
słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem
Dzięki portowi AES50, działającemu w oparciu o protokół sieciowy SuperMAC firmy
KLARK TEKNIK™, gotowy do pracy z 48 kanałami cyfrowego muliticore'a
Ultra-niska latencja oraz brak zniekształceń
Wirtualny rack efektowy wyposażony w osiem w pełni stereofonicznych slotów FX do
symulacji wysokiej klasy sprzętu, jak np.: EMT250, PCM70, Lexicon 480L czy Quantec QRS
itp.
Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o "nielimitowanym" zakresie
dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i praktycznie zerowej latencji pomiędzy wejściami
i wyjściami
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6 Mute grup i 8 grup DCA z 8 dedykowanymi zmotoryzowanymi suwakami 100 mm
Niezwykle prosty i intuicyjny interfejs użytkownika wraz z sekcją Channel Strip,
z bezpośrednim dostępem do regulacji
Kolorowy ekran TFT 7" o wysokiej rozdzielczości, z regulacją oraz podświetlane w kolorach
RGB wyświetlacze LCD na każdym kanale
25 zmotoryzowanych 100 mm suwaków, rozbudowana sekcja Channel Strip oraz
definiowalna sekcja regulacji
Złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo i ustawień scen oraz
uaktualnień oprogramowania systemowego
Możliwość współpracy z osobistym systemem odsłuchowym BEHRINGER P-16, cyfrowe
wyjście stereo AES/EBU i MIDI
Regulowane linie opóźniające na wszystkich fizycznych wejściach i wyjściach
Zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie edycyjne
przez port Ethernet
Tryb kontrolera emulujący HUI oraz Mackie-Control dla sterowania urządzeniami DAW
poprzez USB.
Potężny system zarządzania scenami dla wygodnej pracy przy skomplikowanych produkcjach
Wysokiej jakości podzespoły i wytrzymała konstrukcja zapewniające długotrwałe
użytkowanie
Opracowany i zaprojektowany przez BEHRINGER Germany

b) Karta rozszerzenia Behringer X-UF - szybki interfejs audio FireWire/USB 2.0
(osobno lub zamontowana w mikserze) – 1 sztuka
Specyfikacja:
Karta X-UF gwarantuje stabilne i szybkie rozwiązanie dla profesjonalnych nagrań live oraz
nagrań studyjnych. Zapewnia przepustowość 400 Mbit/sekundę, konieczną do przeniesienia
wielościeżkowej sesji nagraniowej do popularnego oprogramowania typu DAW na
komputerach klasy PC oraz Mac poprzez USB lub port FireWire. Dodatkowo karta X-UF
zamienia konsoletę X32 w wyrafinowany kontroler oraz zawiera emulację protokołów HUI
oraz Mackie Control.
c) Opakowanie transportowe (Case) do miksera Behringer X32 – 1 sztuka
Specyfikacja:
- wykonany z mocnej i trwałej sklejki liściastej 7mm dwustronnie laminowanej
- pełne wypełnienie z 10mm gąbki, górna zdejmowana pokrywa z grubą gąbką
zabezpieczającą i unieruchamiającą mikser podczas transportu
- 20mm profile aluminiowe
- stalowe, ocynkowane narożniki kulowe
- solidne 4 rączki/uchwyt transportowe
- solidne 2 zamki motylkowe
1.2.W ramach przedmiotowego zamówienia Oferent przedstawi łączną cenę netto i brutto
przedmiotu zamówienia.
1.3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
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2.

WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

2.1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został dostarczony do siedziby
Zamawiającego (ul. Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce) w terminie 21 dni od podpisania
umowy (wzór w załączeniu) na koszt Oferenta
3. WARUNKI PŁATNOŚCI:
Zapłata należności zostanie przekazana na wskazane konto wybranego Wykonawcy po
wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie wystawionej faktury/rachunku w ciągu 14
dni po otrzymaniu faktury/rachunku.
4. OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
4.1. Oferta powinna być czytelna i podpisana.
4.2. Oferta musi zawierać:
- pełną nazwę oferenta;
- adres zamieszkania oferenta, numer telefonu, adres e-mail;
- cenę oferty (netto i brutto).
5. KRYTERIA OCENY OFERT :
Cena – 100 %
6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1. Ofertę należy dostarczyć do biura Zamawiającego – Gminny Ośrodek Kultury, ul.
Zamkowa 1, 23-310 Modliborzyce - osobiście (bądź przez osobę upoważnioną) lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź za pomocą poczty elektronicznej na
adres gokmodliborzyce@wp.pl
6.2. Termin składania ofert upływa w dniu 07.07.2017r. o godzinie 15.00.
W przypadku wysyłki pocztą tradycyjną o terminowości decyduje data wpływu oferty do
biura Zamawiającego.
6.3. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik na stronie
internetowej www.gokmodliborzyce.pl oraz skontaktuje się z Oferentem, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w celu omówienia szczegółów.
7. INFORMACJE DODATKOWE:
7.1.Oferty, które wpłyną do biura Zamawiającego niekompletne lub po terminie składania
ofert, nie będą rozpatrywane;
7.2.Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani nie zostaną zwrócone dokumenty ofertowe.
8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:
Andrzej Rząd – dyrektor GOK, tel. 15 8715-021, gokmodliborzyce@wp.pl

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Andrzej Rząd
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