Węgliniec dnia 19.06.2013r.
PR.OŚ.1/2013
( nr postępowania)

Gmina Węgliniec
ul. Sikorskiego 3
59-940 Węgliniec
075 77 11 435, tel/fax. 075 77 12 551
Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.)

ZAPRASZA
Do złożenia oferty na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Ruszowie,
Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu”
I. Opis sposobu przygotowania oferty;
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego na piśmie. Istnieje możliwość przekazania
oferty faksem na nr 075 77 12 551 lub mailem – bogacz@wegliniec.pl
3. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,
4. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
5. Oferta ma obejmować całość zamówienia na dane zadanie.

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Ruszowie, Starym Węglińcu, Czerwonej Wodzie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt do
Domów Kultury wymienionych w załączonej specyfikacji.
4. Cały dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy oraz wolny od obciążeń prawami osób
trzecich.
5. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie objęte było co najmniej 24
miesięcznym okresem gwarancji i rękojmi.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia jest
realizacja jednego zadania.
III. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 - 04 lipiec 2013r.,
Zadanie nr 2,3,4 - 31 lipca 2013r.
IV. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena – 100%
V. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia m.in. koszty transportu.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 25 czerwca 2013r,
do godz. 12.00
2. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1. nie będzie
rozpatrywana
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed
terminem upływu jej składania.
VII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Pani Beata Bogacz tel.
757711435 w.39,

……………………………………
(podpis pracownika merytorycznego)

Załącznik nr 1
____________________
pieczęć firmowa wykonawcy
(pełna nazwa i adres firmy)
OFERTA

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Zakup wyposażenia do Domów
Kultury w Ruszowie, Starym Węglińcu, Czerwonej Wodzie” ( nr postępowania PR.OŚ.
1/2013) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi
w zaproszeniu do złożenia oferty za następującą cenę:
Zadanie nr 1
cena brutto. ___________ PLN
(słownie: ________________________________________________ złotych),
L.P.

Nazwa

1.
Przenośne ławy i stoły
2.
Krzesła
Razem

Ilość

Cena brutto za
1 szt./zestaw

Wartość brutto

15 zestawów
50 szt.

1. Termin realizacji zamówienia – 04 lipca 2013r.
Zadanie nr 2
cena brutto. ___________ PLN
(słownie: ________________________________________________ złotych),
L.P.

Nazwa

Ilość

1.
2.

Rzutnik z ekranem- Ruszów
Rzutnik z ekranem- Stary
Węgliniec
Zestaw nagłaśniający
Aparat fotograficzny
Telewizor
Urządzenie wielofunkcyjne
Komputery

1 zestaw
1 zestaw

3.
4.
5.
6.
7.
Razem

3 zestawy
1 szt.
1 szt.
1 szt.
5 szt.

Cena brutto za
1 szt./zestaw

Wartość brutto

Zadanie nr 3
cena brutto. ___________ PLN
(słownie: ________________________________________________ złotych),
L.P.

Nazwa

Ilość

1.

Kuchenka gazowoelektryczna + butla
Podgrzewacz wody
Czajnik elektryczny
Regał kuchenny ze stali
nierdzewnej

2 szt.

2.
3.
4.

Cena brutto za
1 szt.

Wartość brutto

1 szt.
2 szt.
1 szt.

Razem

Zadanie nr 4
cena brutto. ___________ PLN
(słownie: ________________________________________________ złotych),
L.P.

Nazwa

1.
Gra - piłkarzyki
2.
Stół do tenisa
Razem

Ilość

Cena brutto za
1 szt.

Wartość
brutto

1 szt.
2 szt.

1. Termin realizacji zamówienia – 31 lipca 2013r.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach i w
zaproponowanym przez zamawiającego terminie.

______________________
miejscowość i data sporządzenia oferty

______________________________
podpis osoby upoważnionej
do występowania w imieniu
wykonawcy

Załącznik nr 2
Specyfikacja zadań realizowanych w ramach projektu „Zakup wyposażenia do Domu
Kultury w Ruszowie, Czerwonej Wodzie, Starym Węglińcu”
Zadanie nr 1. Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Ruszowie
I. Dom Kultury w Ruszowie
1. Przenośne ławy i stoły ( plenerowe) - 15 zestawów składających się ze stołu i 2 ławek
Stoły – blat z drewna sosnowego lub świerkowego lakierowany
Wymiary - długość 2200 mm, szerokość 700 mm, wysokość 780 mm, grubość 28-29 mm
Stelaż stalowy rurkowy
ławki – blat z drewna sosnowego lub świerkowego lakierowany
wymiary – długość 2200 mm, szerokość 250 mm, wysokość 480 mm, grubość 28-29 mm
Stelaż stalowy rurkowy
2. Krzesła
Krzesła- 50szt
wysokość - 80 cm
głębokość siedziska - 43 cm
szerokość siedziska- 40 cm
szerokość podstawy- 45 cm
głębokość podstawy- 46,5 cm
Metalowa chromowana rama, tapicerowane siedzisko i oparcie, wykonane z tworzywa
sztucznego. Możliwość składowania w stosie, model w czarnym kolorze.
Zadanie nr 2. Zakup wyposażenia do Domu Kultury w Ruszowie, Starym Węglińcu,
czerwonej Wodzie
I. Sprzęt nagłaśniający do Domu Kultury w Ruszowie
1. Rzutnik z ekranem- 1 zestaw
Ekran – wymiary powierzchni projekcyjnej 200x 200 cm, powierzchnia projekcyjna typu
Matt White, współczynnik odbicia 1.0 , format obrazu 1:1, czarne ramki (prawa/lewa)
zwiększające kontrast oglądanego obrazu, mobilny i łatwy do przechowywania w pionie,
składany trójnóg, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości, specjalne
ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminuje efekt trapezu, metalowa
obudowa ekranu, gumowe końcówki nóżek.
Rzutnik- wyposażony w odtwarzacz DVD+ TV+HDMI
Technologia DLP, rozdzielczość podstawowa 1024x768, rozdzielczość maksymalna
1920x1080, jasność 2300 lum., kontrast 2000:1, ilość kolorów 1070000, obsługa 3D
żywotność lampy 6000 h, korekta 40, wymiary (szer x gł x wys)280x230x84 mm
2. Zestaw nagłaśniający – 1 zestaw składający się :
a) kolumny 4 szt.-

wbudowane wydajne końcówki mocy Fast Recovery, końcówka niskotonowa 300W
pracująca w klasie D, końcówka wysokotonowa 100W pracująca w klasie A/B, 15” głośnik
niskośredniotonowy, 15” kompresowany driver, wbudowany 3-punktowy korektor z
parametrycznym środkiem z możliwością wyłączenia, regulacja poziomu dźwięku,
Crossover ustawiony na 3kHz 24db/oct, Symetryczne wejście i wyjście XLR, Zabezpieczenie
kolumny przed częstotliwościami subsonic, zabezpieczenia temperaturowe oraz
zabezpieczenie głośników (niezależna kompresja dla pasma LF i HF), diody LED dla
zasilania oraz sygnalizujące przesterowania OL, obudowa z tworzywa sztucznego, podcięcie
obudowy do zastosowań jako monitor sceniczny, gniazdo do statywu, 2 wygodne uchwyty
boczne, pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz, maksymalne ciśnienie akustyczne SPL 6dB@1m,
wymiary 70x42,5x39,5cm.
b) Mikser - 1szt ,
Technologia ULN oraz IMP ( 4 wejścia mikrofonowe), 4 kanały stereo i 4 kanały mono, 24
bitowy ( 40Hz) procesor efektów ( 100 presetów w pamięci), 3 zakresowe EQ na każdym
kanale, filtr niskich częstotliwości na kanałach mono, wskaźnik podbicia LED dla kanałów
mono, 12 zbalansowanych wejść liniowych ( regulacja -10/+4 db na kanałach stereo),
wysyłka i powrót stereo, wzmacniacze serii 4580, wyjścia- Main Mix, Control Room,
słuchawkowe oraz Tape, wejście Tape kierowane do głównego mixu bądź do słuchawek,
potencjometry klasy ALPS, zasilanie Phantom +48V
c) Mikrofon przewodowy – 2 szt.,
przeznaczony do karaoke oraz zastosowań multimedialnych, współpracuje z większością kart
dźwiękowych, typ mikrofonu: dynamiczny, charakterystyka przenoszenia: kardioidalna
(dookólna), pasmo przenoszenia: 70 - 15000 Hz, czułość: -52 dBV/Pa (1 kHz), impedancja:
600 Ohm, złącze: XLR, przełącznik on/off, stalowy grill z integralnym filtrem POP, waga:
314 g
d) Mikrofon bezprzewodowy-1szt.
Pasmo :720-820MHz, stabilność częstotliwości: <± 30ppm, zakres dynamiki:> 90dB,
T.H.D.: <0,5%, pasmo przenoszenia: 80Hz-18KHz (± 3dB), wyjście audio: Oddzielne: 0 ~ ±
500mV, wyjście audio: Hybrid: 0 ~ ± 300mV
e) Kabel XLR -3 szt.,
Kabel 10m- 3 szt., .
Niskoszumny kabel mikrofonowy z końcówkami XLR wzmocniony bawełnianym, oplotem
,który odporny jest na drobne uszkodzenia, gniazdo CANON XLR- wtyk CANON XLR
gniazdo i wtyk posiada gumowe wyprowadzenie przewodu, niklowane końcówki
]wzmacniający oplot bawełniany, wewnątrz giętki kabel silikonowy z plecionym ekranem.
f) Statyw kolumnowy - 4 szt
Aluminiowy statyw kolumnowy z przegubem magnezowym i pojedynczym wzmocnieniem
nóg, rozstaw nóg – 1200mm, płynna regulacja wysokości - 1320mm do 2100mm, średnica
rury – 35mm, maksymalne obciążenie – 40kg, kolor czarny lub srebrny
g) Statyw mikrofonowy - 3 szt
Stabilny, wysokość: 980-1480 mm, materiał: stal & aluminium, gwint: 3/8. ramię: 540-890
mm, rozstaw nóżek: 720 mm, kolor: czarny

II. Sprzęt nagłaśniający do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie
1. Zestaw nagłaśniający – 1 zestaw składający się :
a) kolumny 4 szt.wbudowane wydajne końcówki mocy Fast Recovery, końcówka niskotonowa 300W
pracująca w klasie D, końcówka wysokotonowa 100W pracująca w klasie A/B, 15” głośnik
niskośredniotonowy, 15” kompresowany driver, wbudowany 3-punktowy korektor z
parametrycznym środkiem z możliwością wyłączenia, regulacja poziomu dźwięku,
Crossover ustawiony na 3kHz 24db/oct, Symetryczne wejście i wyjście XLR, Zabezpieczenie
kolumny przed częstotliwościami subsonic, zabezpieczenia temperaturowe oraz
zabezpieczenie głośników (niezależna kompresja dla pasma LF i HF), diody LED dla
zasilania oraz sygnalizujące przesterowania OL, obudowa z tworzywa sztucznego, podcięcie
obudowy do zastosowań jako monitor sceniczny, gniazdo do statywu, 2 wygodne uchwyty
boczne, pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz, maksymalne ciśnienie akustyczne SPL 6dB@1m,
wymiary 70x42,5x39,5cm.
b) Mikser - 1szt ,
Technologia ULN oraz IMP ( 4 wejścia mikrofonowe), 4 kanały stereo i 4 kanały mono, 24
bitowy ( 40Hz) procesor efektów ( 100 presetów w pamięci), 3 zakresowe EQ na każdym
kanale, filtr niskich częstotliwości na kanałach mono, wskaźnik podbicia LED dla kanałów
mono, 12 zbalansowanych wejść liniowych ( regulacja -10/+4 db na kanałach stereo),
wysyłka i powrót stereo, wzmacniacze serii 4580, wyjścia- Main Mix, Control Room,
słuchawkowe oraz Tape, wejście Tape kierowane do głównego mixu bądź do słuchawek,
potencjometry klasy ALPS, zasilanie Phantom +48V
c) Mikrofon przewodowy – 2 szt.,
przeznaczony do karaoke oraz zastosowań multimedialnych, współpracuje z większością kart
dźwiękowych, typ mikrofonu: dynamiczny, charakterystyka przenoszenia: kardioidalna
(dookólna), pasmo przenoszenia: 70 - 15000 Hz, czułość: -52 dBV/Pa (1 kHz), impedancja:
600 Ohm, złącze: XLR, przełącznik on/off, stalowy grill z integralnym filtrem POP, waga:
314 g
d) Mikrofon bezprzewodowy-1szt.
Pasmo :720-820MHz, stabilność częstotliwości: <± 30ppm, zakres dynamiki:> 90dB,
T.H.D.: <0,5%, pasmo przenoszenia: 80Hz-18KHz (± 3dB), wyjście audio: Oddzielne: 0 ~ ±
500mV, wyjście audio: Hybrid: 0 ~ ± 300mV
e) Kabel XLR -3 szt.,
Kabel 10m- 3 szt., .
Niskoszumny kabel mikrofonowy z końcówkami XLR wzmocniony bawełnianym, oplotem
,który odporny jest na drobne uszkodzenia, gniazdo CANON XLR- wtyk CANON XLR
gniazdo i wtyk posiada gumowe wyprowadzenie przewodu, niklowane końcówki
]wzmacniający oplot bawełniany, wewnątrz giętki kabel silikonowy z plecionym ekranem.
f) Statyw kolumnowy - 4 szt
Aluminiowy statyw kolumnowy z przegubem magnezowym i pojedynczym wzmocnieniem
nóg, rozstaw nóg – 1200mm, płynna regulacja wysokości - 1320mm do 2100mm, średnica
rury – 35mm, maksymalne obciążenie – 40kg, kolor czarny lub srebrny

g) Statyw mikrofonowy - 3 szt
Stabilny, wysokość: 980-1480 mm, materiał: stal & aluminium, gwint: 3/8. ramię: 540-890
mm, rozstaw nóżek: 720 mm, kolor: czarny
III. Sprzęt nagłaśniający, komputerowy do Domu Kultury w Starym Węglińcu
1. Zestaw nagłaśniający – 1 zestaw składający się :
- kolumny – 4 szt. min. 270 W cena jednostkowa – 675,00 zł
a) kolumny 4 szt.wbudowane wydajne końcówki mocy Fast Recovery, końcówka niskotonowa 300W
pracująca w klasie D, końcówka wysokotonowa 100W pracująca w klasie A/B, 15” głośnik
niskośredniotonowy, 15” kompresowany driver, wbudowany 3-punktowy korektor z
parametrycznym środkiem z możliwością wyłączenia, regulacja poziomu dźwięku,
Crossover ustawiony na 3kHz 24db/oct, Symetryczne wejście i wyjście XLR, Zabezpieczenie
kolumny przed częstotliwościami subsonic, zabezpieczenia temperaturowe oraz
zabezpieczenie głośników (niezależna kompresja dla pasma LF i HF), diody LED dla
zasilania oraz sygnalizujące przesterowania OL, obudowa z tworzywa sztucznego, podcięcie
obudowy do zastosowań jako monitor sceniczny, gniazdo do statywu, 2 wygodne uchwyty
boczne, pasmo przenoszenia 40Hz-20kHz, maksymalne ciśnienie akustyczne SPL 6dB@1m,
wymiary 70x42,5x39,5cm.
b) Mikser - 1szt ,
Technologia ULN oraz IMP ( 4 wejścia mikrofonowe), 4 kanały stereo i 4 kanały mono, 24
bitowy ( 40Hz) procesor efektów ( 100 presetów w pamięci), 3 zakresowe EQ na każdym
kanale, filtr niskich częstotliwości na kanałach mono, wskaźnik podbicia LED dla kanałów
mono, 12 zbalansowanych wejść liniowych ( regulacja -10/+4 db na kanałach stereo),
wysyłka i powrót stereo, wzmacniacze serii 4580, wyjścia- Main Mix, Control Room,
słuchawkowe oraz Tape, wejście Tape kierowane do głównego mixu bądź do słuchawek,
potencjometry klasy ALPS, zasilanie Phantom +48V
c) Mikrofon przewodowy – 2 szt.,
przeznaczony do karaoke oraz zastosowań multimedialnych, współpracuje z większością kart
dźwiękowych, typ mikrofonu: dynamiczny, charakterystyka przenoszenia: kardioidalna
(dookólna), pasmo przenoszenia: 70 - 15000 Hz, czułość: -52 dBV/Pa (1 kHz), impedancja:
600 Ohm, złącze: XLR, przełącznik on/off, stalowy grill z integralnym filtrem POP, waga:
314 g
d) Mikrofon bezprzewodowy-1szt.
Pasmo :720-820MHz, stabilność częstotliwości: <± 30ppm, zakres dynamiki:> 90dB,
T.H.D.: <0,5%, pasmo przenoszenia: 80Hz-18KHz (± 3dB), wyjście audio: Oddzielne: 0 ~ ±
500mV, wyjście audio: Hybrid: 0 ~ ± 300mV
e) Kabel XLR -3 szt.,
Kabel 10m- 3 szt., .
Niskoszumny kabel mikrofonowy z końcówkami XLR wzmocniony bawełnianym, oplotem
,który odporny jest na drobne uszkodzenia, gniazdo CANON XLR- wtyk CANON XLR
gniazdo i wtyk posiada gumowe wyprowadzenie przewodu, niklowane końcówki
]wzmacniający oplot bawełniany, wewnątrz giętki kabel silikonowy z plecionym ekranem.
f) Statyw kolumnowy - 4 szt

Aluminiowy statyw kolumnowy z przegubem magnezowym i pojedynczym wzmocnieniem
nóg, rozstaw nóg – 1200mm, płynna regulacja wysokości - 1320mm do 2100mm, średnica
rury – 35mm, maksymalne obciążenie – 40kg, kolor czarny lub srebrny
g) Statyw mikrofonowy - 3 szt
Stabilny, wysokość: 980-1480 mm, materiał: stal & aluminium, gwint: 3/8. ramię: 540-890
mm, rozstaw nóżek: 720 mm, kolor: czarny
2. Rzutnik z ekranem
Rzutnik z ekranem- 1 zestaw
Ekran – wymiary powierzchni projekcyjnej 200x 200 cm, powierzchnia projekcyjna typu
Matt White, współczynnik odbicia 1.0 , format obrazu 1:1, czarne ramki (prawa/lewa)
zwiększające kontrast oglądanego obrazu, mobilny i łatwy do przechowywania w pionie,
składany trójnóg, ergonomiczny uchwyt do przenoszenia i regulacji wysokości, specjalne
ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem eliminuje efekt trapezu, metalowa
obudowa ekranu, gumowe końcówki nóżek.
Rzutnik- Technologia DLP, rozdzielczość podstawowa 1024x768, rozdzielczość
maksymalna 1920x1080, jasność 2300 lum., kontrast 2000:1, ilość kolorów 1070000, obsługa
3D żywotność lampy 6000 h, korekta 40, wymiary (szer x gł x wys)280x230x84 mm
3. Aparat fotograficzny, rozdzielczość min 16 mln pikseli
Kolor Czarny, Załączone wyposażenie - akumulator jonowo-litowy, pasek na rękę, kabel
USB, Kabel AV, oprogramowanie, kabel zasilający, futerał, instrukcja obsługi
Rozdzielczość – min. 16 mln pikseli 3 – calowy ekran LCD , rodzaj matrycy - CCD
maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia – 4608 x3 456 pikseli, maksymalna
rozdzielczość filmu – HD ( 1280x720), nagrywanie dźwięku, rodzaj dźwięku WAV, cyfrowa
stabilizacja obrazu, zoom optyczny x 25, zoom cyfrowy x 4 ustawienie ostrości –
automatyczne, zapis na kartach pamięci – SD,SDHC,SDXC, wielkość wbudowanej pamięci –
100 MB, lampa błyskowa - wbudowana – widoczna, tryby pracy – automatyczny, redukcja
czerwonych oczu, błysk dopełniający, funkcja wykrywania twarzy, zasięg ( szeroki kąt 0,24,7), zasięg ( tele) - 0,4-2,4) wejście HDMI,
4. Telewizor 42’ ,
42-calowy telewizor plazmowy o rozdzielczości ekranu 1920 x 1080. Posiada tuner DVB-T,
DVB-C z obsługą MPEG-4, pamięć na 1000 stron telegazety. Wyposażony w 2 złącza HDMI,
2 x USB, złącze słuchawkowe, cyfrowe wyjście audio (optyczne) oraz LAN.
Ogólne : Linia UT50, kolor czarny, pobór mocy klasa energetyczna: A+ , załączone
wyposażenie – pilot,
» Obraz - rodzaj ekranu PDP , przekątna ekranu [cal] 42 , rozdzielczość 1920 x 1080, czas
reakcji [ms] 0.001, zastosowane technologie DVB-T, DVB-C , Full HD, H.264/MPEG-4
AVC , tuner analogowo-cyfrowy , zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji
naziemnej
» Nagłośnienie - system fonii stereo, uprzestrzennienie dźwięku , dźwięk - technologie Dolby
Digital Plus, 2 głośniki - moc głośników [W] 20

» Złącza - panel przedni, HDMI 2 , wejścia Euro , wyjście audio, wyjście słuchawkowe ,
zastosowane technologie Common Interface, USB, Component Video
» Fizyczne
Konstrukcja Podstawa obrotowa, Montaż ścienny, Waga [kg] 17.5
Inne Waga z podstawą: 20.5 kg, Kompatybilny ze standardem VESA, Wieszak ścienny: TYWK4P1RW, Podstawa obrotowa: +/- 15 stopni.
5. Urządzenie wielofunkcyjne ( skaner, drukarka, fax) – 1 szt. rozmiar nośnika A4,
rozdzielczość druku w kolorze 600x1200 dpi- wartość brutto- 705,00 zł
Dane techniczne- technologia druku –atramentowa, podajnik papieru - 60 arkuszy
rozdzielczość w czerni 600 x 600 dpi , rozdzielczość w kolorze 1200 x 1600 dpi , szybkość
druku w czerni min 30 str/min , szybkość druku w kolorze min 15 str/min, obsługiwane
formaty nośników - A4, A5, A6, B5, DL
typ skanera stolikowy
rozdzielczość optyczna 1200 x 1200 dpi , rozdzielczość kopiowania 600 x 300 dpi
Wbudowany faks
Wejścia/wyjścia - złącze USB 2.0 , Wi-Fi
17. Komputery – 5 zestawów, zestaw składający się z:
Procesor - INTEL Pentium Dual Core G860 - 3.00 GHz, BOX, s-1155, płyta główna - MSI
B75MA-E33 - m-ATX, B75, 2x DDR3, 1x PCI-E 16x, VGA, HDMI, S-1155, pamięć RAMDDR3 AMD - 2 GB / 1333 (1x 2 GB), CL9, Pamięć RAM 2- DDR3 AMD - 2 GB / 1333 (1x
2 GB), CL9, dysk twardy- SEAGATE 500 GB, 16 MB, 7200 obr., 3.5", SATA3 ST500DM002, obudowa- MODECOM NICE 2 - m-ATX, bez zasilacza, czarna,
zasilacz- LOGIC LC-500 - 500 W, czytnik kart- 4WORLD 02659 - 3.5", CR, 1x USB 2.0,
czarny, mysz- GIGABYTE M5100 - optyczna, przewodowa, USB, czarna, klawiaturaA4Tech KR-83 - przewodowa, PS/2, czarna, panel LCD- ACER V193WLAob - 19", 5 ms, 12
mln:1, 250 cd/m2, czarny, słuchawki- NATEC EAGLE BLACK - 2.0, nauszne, czarne,
karta sieciowa- TP-LINK TL-WN722NC - USB, Wi-Fi b/g/n, System operacyjnyMICROSOFT Windows 7 Home Premium PL SP1 OEM - 64 bit
Zadanie nr 3 Zakup wyposażenia do kuchni Domu Kultury w Czerwonej Wodzie
1. Kuchenki gazowo-elektryczne , 4 palnikowe z piekarnikiem + butla – 2 szt.
Miejsce grzejne – 4 palniki, płyta – gazowa, piekarnik – elektryczny , zapalarka, poj.
piekarnika 54 l, klasa energetyczna A, wymiary - 85 x 50 x 60 cm, kolor Inox, butla z gazem
kuchenna- 11 kg
2. Podgrzewacz wody - 1 szt.
Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody, poj. 80 l, moc grzałki elektrycznej – 2000 W,
zakres regulacji temperatury – 20-75, zewnętrzna regulacja temperatury, maksymalne
ciśnienie robocze zbiornika 0,6,
3. Czajnik elektryczny – 2 szt.
poj. 1,5 litra, płaska grzałka płytowa, moc 2200 W, wykonanie tworzywo sztuczne.

4. Meble kuchenne – regał magazynowy ze stali nierdzewnej – 1 szt.
regał magazynowy półki pełne, wym (WxDxH) 800x600x1800 mm, regał skręcany do
samodzielnego montażu, nogi wykonane z profilu 30x30 mm, nogi łączone do półek za
pomocą śrub, maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m2
Zadanie nr 4 Zakup sprzętu rekreacyjnego do Domu Kultury w Czerwonej Wodzie
1. Gra piłkarzyki – 1 szt.,
wymiary stołu: min. 140x 76 x 86 cm, wymiary pola gry: min. 117x68 cm z 9 mm z płyty
MDF, nogi 120x120 mm z 15 mm MDF z dodatkowa listwa stalową, drążki zawodników:
średnica 16 mm drążone pręty stalowe, regulacja poziomu: średnica 152 mm plastikowe
podstawki, łożyska kulkowe, punktacja manualna, piłki 4 szt. średnica 36 mm
2. Stół do tenisa – 2 szt,
przeznaczony do użytku wewnętrznego wymiary 274x152x76 m, blat stołu- płyta wiórowa
min. 16 mm, rama wzmacniająca min. 36 mm, kółka transportowe- 4 podwójne plastikowe
kółka skrętne, wyposażony w siatkę i uchwyty do siatki

