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Opis Przedmiotu Zamówienia
(OPZ)

„Dostawa wyposażenia do Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Kętrzynie w ramach projektu pn.
„Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki renowacji Zamku w Kętrzynie
wraz z jego otoczeniem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020”.

Część IV – „Dostawa przenośnego zestawu nagłaśniającego do Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie”
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Opis przedmiotu zamówienia
(minimalne wymagania techniczne)
PRZENOŚNY ZESTAW NAGŁAŚNIAJĄCY SKŁADAJĄCY SIĘ:
- kolumny aktywnej - 15" głośnik (~38cm)
- dwóch mikrofonów bezprzewodowych
- pilota bezprzewodowego
Specyfikacja techniczna:
- max. moc: 800W
- moc RMS: 400W
- odtwarzacz MP3 USB/WMA/BLUETOOTH z dużym wyświetlaczem na tylnym
panelu
- 1x UHF bezprzewodowy mikrofon doręczny 863MHz (zatwierdzony R i TTE)
- 1x UHF bezprzewodowy mikrofon nagłowny 865MHz (zatwierdzony R i TTE)
- tuner FM
- pilot bezprzewodowy
- funkcja Vox (aktywowana głosem)
- kontrola Bass i Treble
- dla mikrofonów kontrola głośności i opcji ECHO
- wejście: MIC, LINE i MP3
- wbudowana bateria/akumulator wielokrotnego ładowania
- kółka i teleskopowa rączka dla łatwiejszego transportu kolumny
- pasmo przenoszenia: 35Hz - 20kHz
- zasilanie: ok. 110-240Vcc / 50-60Hz
- bateria: 12V / 7,2Ah (BAT-PORT 7.2Ah)
- pokrowiec wykonany z pianki poliestrowej, który komfortowo dopasowuje się
do urządzenia i chroni je przed zarysowaniami i nadmierną wilgotnością podczas
transportu.

1. Wskazane w OPZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć jako określenie wymaganych
minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza składanie
ofert równoważnych, tzn. towaru o nie gorszych parametrach technicznych i standardach jakościowych (towar
równoważny).
2. W przypadku gdy w OPZ jest odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
4. Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać deklarację CE;
2) są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich oraz posiadają niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa;
3) posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim.
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