Toruń, 2017-09-04
Adm-361- 196

/2017
Do wielu

W zawiązku z realizacja zadania " Zakup sprzętu dźwiękowego

dla Teatru ”Baj Pomorski”

proszę o przedstawienie oferty cenowej.

I.

Do wykonania:
Dostawa:

Odbiornik – 16 sztuk
–– 24-bitowy, dźwięk cyfrowy
–– Charakterystyka częstotliwościowa 20Hz-20kHz
–– 120dB dynamiki
–– Brak konieczności zmiany wzmocnienia w nadajniku
–– 22 kompatybilne kanały w pojedynczym paśmie TV o szerokości 8 MHz
–– Szyfrowanie AES-256
–– wbudowany port Ethernet
–– Automatyczne skanowanie wolnych częstotliwości
–– Synchronizacja przez port podczerwieni
–– Możliwość zdalnego zarządzania przez sieć LAN
–– Wyświetlany stan baterii z nadajnika
Nadajnik Hand Held – 5 sztuk
–– metalowa konstrukcja
–– Szyfrowanie AES-256
–– kapsuła dynamiczna z wkładką dynamiczną
–– dynamika 120dB
–– możlowość blokady panelu sterowania –– Podświetlany ekran LCD z łatwym w nawigacji menu
–– zasilanie z baterii AA
–– Opcjonalne zasilanie z akumulatora litowo-jonowego –– Możliwość zmiany mocy nadawania (1
lub 10mW) –– Zewnętrzne złącza do ładowania na ładowarkach typu dock
–– precyzyjne wyświetlanie stanu naładowania
Nadajnik Bodypack – 16 sztuk
–– metalowa konstrukcja
–– Szyfrowanie AES-256
–– złącze mini XLR (TA4M)
–– dynamika 120dB
–– Odłączana antena
–– możliwość blokady panelu sterowania –– Podświetlany ekran LCD z łatwym w nawigacji menu
–– zasilanie z baterii AA

–– Opcjonalne zasilanie z akumulatora litowo-jonowego –– Możliwość zmiany mocy nadawania (1
lub 10mW) –– Zewnętrzne złącza do ładowania na ładowarkach typu dock
–– precyzyjne wyświetlanie stanu naładowania
Mikrofon nagłowny – 20 sztuk
- uchwyt na dwoje uszu
- charakterystyka dookólna
- pasmo przenoszenia 50 - 20,000 Hz
-czułość 3.8 mV / Pa,
- SPL minimum 115 dB
- impedancja 750 Ohm
- złącze mini XLR (TA4M)
- długość przewodu 120 cm
- kolor cielisty
Ładowarka z zasilaczem – 2 sztuki
- możliwość ładowania niezależnie dwóch akumulatorów, mikrofonów lub baodypaków
- możliwość łączenia z kolejną ładowarką
- kompatybilna z nadajnikami
Ładowarka – 2 sztuki
- możliwość ładowania niezależnie dwóch akumulatorów, mikrofonów lub baodypaków
- możliwość łączenia z kolejną ładowarką
- kompatybilna z nadajnikami
Akumulator – 21 sztuk
- wykonany w technologii Li-Ion
- ograniczony efekt pamięci
- kompatybilny z nadajnikami

Dystrybutor antenowy – 4 sztuki
- pasmo 470 - 960 MHz
- 4 komplety wyjść antenowych do odbiorników
- zasilanie do 4 odbiorników
- przejście LINK do kolejnego dystrybutora
- kompatybilny z odbiornikami
Walizka transportowa
- wykonana w technologii Flight Case
- mieszcząca do 8 nadajników bodypack z mikrofonami lub 5 nadajników handheld
Kable estradowe wielożyłowe do wszystkich odbiorników.
II.

Szkolenie z obsługi urządzeń

III.

Oferowane urządzenia mają być fabrycznie nowe najwyższej jakości .

IV.

Warunki gwarancji urządzeń – 2 lata

Termin składania ofert: 14.09.2017
Forma składania ofert: oferta powinna być złożona w formie pisemnej
Miejsce składania ofert: Teatr „Baj Pomorski”, ul. Piernikarska 9, 87-100 Toruń,
administracja@bajpomorski.art.pl
Termin realizacji zadania: do 29.09.2017
Warunki płatności – 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego
Szczegółowe informacje nt. zamówienia dostępne są : Barbara Kamińska , 504 105 447,
administracja@bajpomorski.art.pl

