PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
Dostawa profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego, audio – video oraz konsolet oświetleniowych.
Kwoty jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
Część 1 - Dostawa profesjonalnego sprzętu elektroakustycznego 486 200,00 zł. netto; 598 026,00 zł. brutto
Część 2 - Dostawa profesjonalnego sprzętu audio - video 178 000,00 zł. netto; 218 940,00 zł. brutto
Część 3 - Dostawa profesjonalnych konsolet oświetleniowych 67 500,00zł. netto; 83 025,00 zł. brutto

Część 1

Część 2

Część 3

Nazwa wykonawcy

Polsound Sp. z o.o.
ul. Burakowa 29
05-092 Łomianki
LTT Sp. z o.o.
ul. Bakalarska 17
02-212 Warszawa

Cena

Gwarancja
jakości

554 078,10 zł.

5 lat

Cena

Gwarancja
jakości

Cena

Gwarancja
jakości

84 509,61 zł.

2 lata

Tylko dla Części 1
Kryterium oceny ofert „Parametry techniczne”
Nazwa
wykonawcy

Polsound
Sp. z o.o.
ul.
Burakowa
29
05-092
Łomianki

Typ odbiornika –
obsługujący
……
kanały
transmisji
bezprzewodowej
w pojedynczym
odbiorniku

Czas
pracy
nadajnika typu
handheld przy
zasilaniu
akumulatorowym
….. godzin

Czas pracy nadajnika typu
bodypack przy zasilaniu
akumulatorowym
…..
godzin

Zakres
częstotliwości
pracy nadajnika
…. MHz

Rodzaj
zasilania
–
możliwość
zasilania
nadajników za
pomocą
dedykowanych
akumulatorów
oraz baterii typu
AA –
TAK / NIE*

Typ
ładowarki
ładowarki do
akumulatorów
które
umożliwiają
ładowanie
akumulatorów
bez
konieczności
wyjmowania
ich
z
nadajników
TAK / NIE*

Latencja
systemu
deklarowana
przez
producenta
sumaryczna
latencja
systemu (od
przetwornika
mikrofonu do
wyjścia
analogowego
odbiornika) …….. ms

Liczba kanałów

Liczba godzin

Liczba godzin

MHz

TAK/NIE

TAK/NIE

Ms

4

9

9

166

TAK

TAK

2

Warszawa, dnia 08/12/2017 r.

Sporządził:
Beata Marton
…………………………..

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

