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W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „zakup sprzętu elektronicznego i oświetleniowego dla Legnickiego Centrum 

Kultury” 
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 Legnica, dnia 8.06.2018 r 



 

I. Nazwa i adres zamawiającego: Legnickie Centrum Kultury, 59 – 220 Legnica, ul. 

Chojnowska 2, Tel. 76723300, Fax 767233282, www.lck.art.pl 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w 

trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, pochodzącego z bieżącej produkcji, 

profesjonalnego sprzętu elektronicznego i oświetleniowego dla Legnickiego Centrum Kultury: 

2. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) -31700000-3 – sprzęt 

elektroniczny. 

3. Wykonawca na własny koszt dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego. 

4. Wykonawca udzieli zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. 5. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia sprzętu pod kątem wad ukrytych z 

możliwością wymiany sprzętu na nowy w ciągu 14 dni. 

 

1. MIKSER VIDEO x 1 SZT. 

Profesjonalny mikser wideo i audio, obsługujący 4 źródła SDI plus 4 źródła HDMI. Posiadający 

synchronizację na wszystkich wejściach i pracuje w formatach PAL, NTSC, 720p oraz 1080i i 

1080p do 60 Hz. Zintegrowany panel sprzętowy dający pełną kontrolę nad realizacją. Podgląd 

kamer, grafiki oraz programu wraz z poziomami audio przez złącze MultiView na dowolnym 

telewizorze/monitorze z wejściem HDMI lub SDI (bez utraty klatek). Funkcja picture-in-picture 

(DVE) oraz miejsce (pamięć wewnętrzna) na co najmniej 20 plansz statycznej grafiki, w tym belek 

i logo. Niezależny port AUX pozwalający na wyjście sygnału wideo. Urządzenie wyposażone w 

analogowe wejścia audio XLR do podłączenia miksera dźwięku oraz złącza interkomowe. 

 

2. MOVING HEAD x 10 SZT. 

Reflektor automatyczny typu „ruchoma głowa” na lampie wyładowczej ze zintegrowanym 

odbłyśnikiem, o parametrach nie gorszych niż: • Źródło: OSRAM Sirius HRI 280W • Możliwość 

zdalnego resetowania poszczególnych atrybutów • Zasilacz elektroniczny z automatycznym 

przełącznikiem zakresu zasilania 100-240 V AC,50/60Hz • Wysokiej klasy układ optyczny z 

płynnym zoom od 2,5° -10° (BEAM mode) i 5° - 20° (SPOT mode) z rozdzielczością 8 lub 16 bit • 

Zdalnie ustawiana ostrość z rozdzielczością 8 lub 16 bit • Tarcza kolorów z 13 filtrami + biały, 

pozycjonowana z rozdzielczością 8 lub 16 bit • Tracza 14 gobo stałych plus otwarty • Tarcza 9 gobo 

rotacyjnych, indeksowalnych, wymiennych bez użycia narzędzi • Rotacja i indeksowanie gobo 8 

lub 16 bit • Pryzma 1: 8x indeksowalna, rotacyjna ze zmienną prędkością w obydwu kierunkach • 

Pryzma 2: 6x liniowa, indeksowalna, rotacyjna ze zmienną prędkością w obydwu kierunkach • 

Niezależny efekt FROST – płynny, z dodatkowymi makrami • Dimmer / Shutter na oddzielnym 

kanale • Dimmer z rozdzielczością 8 lub 16 bit • Strobo ze zmienną prędkością oraz efekt 

strobowania i pulsowania • Ruch w trybie tracking i vector z rozdzielczością 8 lub 16 bit - 450° w 

PAN i 270° w TILT • Wielopozycyjna blokada mechaniczna ruchu TILT • Blokada mechaniczna 

ruchu PAN • 3 i 5 pin złącza XLR • Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net oraz 

RDM • Dwa tryby pracy w DMX - 16, 24 • Możliwość programowania lokalnego: 3 programy po 

100 kroków każdy • Tryb pracy Stand Alone • System RNS2 z kolorowym ekranem dotykowym 

QVGA, umożliwiającym wyświetlanie grafiki i wielowyrazowych haseł • Czujnik grawitacji • 

Wbudowany analizator błędów oraz pamięć z log RTC • Waga do 15 kg • Dedykowane punkty do 

założenia linki zabezpieczającej • W komplecie: lampa wyładowcza oraz uchwyty typu OMEGA • 

http://www.lck.art.pl/


Pełna zgodność z dyrektywami europejskimi: Low Voltage Directive 73/23 oraz Electromagnetic 

Compatibility Directive 89/336 potwierdzona stosownymi certyfikatam • Wraz z ofertą należy 

dostarczyć karty katalogowe producenta potwierdzające parametry oferowanych urządzeń. 

 

3. CASE NA MOVING HEAD x 3 SZT. 

opakowanie transportowe na 4 szt. reflektorów automatycznych "ruchoma głowa" wyposażone w 

rączki na czterech ściankach do przenoszenia i koła z hamulcami. 

 

4. STROBOSKOP NA LAMPIE XOP -15 WRAZ Z LAMPĄ, STEROWANY W PROTOKOLE 

DMX x 4 SZT. 

- Dimmer 0 do 100% na osobnym kanale dmx, płynnie regulowana częstotliwość błysku na 

osobnym kanale dmx, płynnie regulowana długość błysku na osobnym kanale dmx, wbudowane 

makra pozwalające uzyskać efekty np. błyskawic, możliwość uzyskania efektu ciągłego świecenia, 

waga nie przekraczająca 8kg, możliwość zainstalowania i pracy urządzenia w każdej pozycji, 

dublowane wejście DMX (XLR3 i XLR5), możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia na 

zasadzie „wgrania” nowego oprogramowania. 

 

IV. Termin wykonania zadania: Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty 

podpisania umowy. 

 

V. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia, 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający dokona 

oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych 

dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych do 

oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że wymagane warunki zostały spełnione przez 

wykonawcę. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu: 

 

1. Oświadczenie , że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Ustawie 

Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2 do siwz. 

 2. Odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

dokumenty wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 3. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są do przedłożenia wraz z ofertą 

pełnomocnictwa dokładnie określającego zakres umocowania pełnomocnika. 

 

 VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów: 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

sobie na piśmie, faxem lub mailem. 

 2. Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz, kierując zapytanie 



na piśmie, faxem lub mailem. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zapytania. 4. 

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wykonawcami. 

 

 VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Osobą uprawnioną do 

kontaktu z wykonawcami jest: Karol Rychter - pracownik LCK tel.601409181. 

 

 IX. Wymagania dotyczące wadium: Wadium w tym postępowaniu nie jest wymagane. 

 

 X. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 XI. Opis sposobu przygotowania ofert: 

 

1. Ofertę należy przedstawić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 

2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, 

ręcznie długopisem, nieścieralnym atramentem lub na komputerze. 

3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez wykonawcę lub pełnomocnika. 

4. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dostarczyć 

pełnomocnictwo, z którego wynikać będzie zakres umocowania pełnomocnika. 

 5. Każda strona oferty wraz z załącznikami składającymi się na ofertę winna być ponumerowana 

kolejnymi numerami i parafowana przez osobę podpisującą ofertę, a także trwale połączona w 

całość. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszczą składania ofert wariantowych. 

8. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nie przejrzystej kopercie i umieścić na niej następujące 

informacje: 

 - nazwę i adres zamawiającego, 

- nazwę i adres wykonawcy, 

- „oferta na dostawę sprzętu elektronicznego i oświetleniowego dla Legnickiego Centrum Kultury”. 

Nie otwierać przed dniem 29.06.2018 r. godz.12.00. 

 

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert. Zmiany 

należy złożyć wg takich samych zasad jakie dotyczyły składania ofert, z dopiskiem ZAMIANA. 

10. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemnie 

poinformuje o tym zamiarze zamawiającego przed upływem terminu do złożenia ofert. 

11. Informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę handlowa i nie zostaną udostępnione osobom 

trzecim. 

 12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszta związane z przygotowaniem oferty. 

 

 XII. Miejsce oraz termin składania ofert: 

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj.: Legnickie Centrum Kultury, 59 -220 

Legnica, ul. Chojnowska 2, pokój 126 do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12.00. 

 2. Oferta złożona po terminie zostania zwrócona wykonawcy bez otwierania. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2013 r. godz. 12.15, pokój 126. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na 

realizacje zadania. 

 

 

 



XIII. Opis sposobu naliczania ceny: 

 

1. Cena oferty musi być podana w polskich złotych (PLN) cyfrowo i słownie, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku i określać wartość wykonania przedmiotu zamówienia na dzień jego 

wydania zamawiającemu, zgodnie z ustalonym wcześniej w umowie terminem. 

2. W cenie uwzględnione zostaną wszelkie rodzaje podatków, które są wymagane, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

3. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszta związane z realizacją zamówienia jak również 

wszelkie rabaty i upusty. 

4. Oferowana cena będzie obowiązywała w całym okresie ważności umowy. 

5. Ostateczna cena stanowi wartość brutto. 

 

XIV. Kryteria oceny oferty: 

 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującym kryterium – cena brutto – 

waga 100% 

2. Punkty za cenę zostaną wyliczone wg. Wzoru, do dwóch miejsc po przecinku: 

CENA= CENA MIN. : CENA BADANEJ OFERTY x 100% x 100 

3. Maksymalna liczba pkt. do uzyskania wynosi 100. 

 

XV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi na piśmie o 

wynikach postępowania wszystkich wykonawców. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 

dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 

związania ofertą. 

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza z pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nie jest wymagane. 

 

XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy: 
 

1. Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. 

 

XVIII. Zamówienia uzupełniające: 
 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego. 

 

XIX. Informacja o podwykonawcach: 

 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie żadnej z części zamówienia podwykonawcom. 

 

 XX. Postanowienia końcowe: 

 

1. Postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej. 

2. Postępowanie nie dotyczy ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 



3. W niniejszym postępowaniu nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna. 

 

Załączniki: 

Formularz oferty – nr 1 

Oświadczenie – nr 2 

Wzór umowy – nr 3 


