
Zapytanie  cenowe 

 

 

 Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert  na: 

 

Zadanie 1. dostawę   4 kpl.  projektorów z wyposażeniem  

Zadanie 2. dostawę   3 kpl.  stołów do tenisa z wyposażeniem 

Zadanie 3. dostawę   3 szt. telewizorów  58-60” LED  

Zadanie 4. dostawę  6 szt. laptopów, 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego, 1 szt. routera  

Zadanie 5. dostawę  1 kpl. keyboard wraz z sztywnym futerałem oraz stojakiem 

Zadanie 6. dostawę  10 szt. stalowych ławek parkowych 

Zadanie7.  dostawę 30 kpl zestawów biesiadnych  

Zadanie 8. dostawę 2 kpl konsoli Xbox One  

Zadanie 9. dostawę 6 zestawów sprzętu nagłośnieniowego 

Zadanie 10. dostawę  7 szt. namiotów handlowych  

 

 

Termin realizacji dot. zadania 1-10: 14 dni od daty podpisania umowy  

Okres gwarancji dot. zadania 1-10– nie krótszy  niż 24 miesiące  

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami  -  Agnieszka Matyszczak   

Miejsce składania ofert dot. zadania 1-10: oferty prosimy kierować na adres: 

agnieszka.matyszczak@palac.art.pl 

Termin składania dot. zadania 1-10 ofert  upływa w dniu:  12.06.2015r. 

Szczegóły Techniczne dot. zadania 1-10- znajdują się w Załączniku Nr 1 

 

 

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie 

jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się 

z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Załącznik Nr 1 

Szczegóły techniczne 

 

Zadanie 1.  

 

Projektor multimedialny 4 kpl  wraz z wyposażeniem : stojak pod projektor, ekran, stojak pod 

ekran. 

 

 

Projektor – technologia DPL, rozdzielczość WXGA 1280 x 800 kontrast 10000:1, jasność 

3600 ANSI 1m (tryb wysokiej jakości wraz z okablowaniem i stojakiem  

Projektor nie gorszy technicznie niż projektor NEC M 362W 

Ekran- ręcznie rozwijany do montażu ściennego i sufitowego, trójwarstwowa powierzchnia 

projekcyjna typu Matt White (czarny tył, kąt widzenia:150°),powierzchnia aktywna 238x238 

cm, powierzchnia całkowita 244x244cm,czarne ramki zwiększające kontrast prezentacji, 

możliwość rozwinięcia do dowolnego formatu wraz ze stojakiem  

 

 

 

Zadanie 2.  

 

Stół do tenisa stołowego 3 kpl.  

 

68x183x165,płyta drewniana o grubości 19mm,blat stołu z powłoki antypoślizgowej, 

automatyczny napinacz siatki, siatka mocowana na stałe z kompletami rakietek (4 sztuki)  

i min. 10 piłeczek  

 

Stół nie gorszy niż Spin Indor 5 Kettler. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 3. 

 

Telewizor  3szt. 58-60” 

 

Telewizor 58-60”  3D, 2 pary okularów 3D, Internet, Wi-Fi, DLNA, USB, nagrywanie,– 

opcjonalnie  kamera, HDMI x 4, USB x 2, funkcja Smart 

 

Nie gorszy niż  PHILIPS 58 PUS6809/12 

 

Zadanie 4.  

 

Laptopy szt. 6   

Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1  

Router szt. 1  

 

Laptop -processor i3-400M / 4 GB / 500 GB / Office 2013 H&B. Widows 8.1 PRO 

Laptop nie gorszy niż Fujitsu A544 

 

Urządzenie – drukarka laserowa monochromatyczna, automatyczny druk dwustronny, nośnik 

A-4 (etykiety/koperty), kopiarka monochromatyczna, autodopasowanie, plakaty, 

falls – szybkość transmisji 33.6 

Technologie NFC Print, Przetwornik CIS, TWAIN, WIA, wbudowana karta sieciowa 

Ethernet 10/100, Wi-Fi  

Urządzenie wielofunkcyjne nie gorszy niż Samsung SL – M2885FW 

Router nie gorszy niż Mrkrotronik RB 951G-2HnD 

 

Zadanie 5. 

 

Keyboard 1 kpl.   wraz z futerałem  sztywnym , stojakami  pod keyboard 

 

Nie gorszy niż Korg PA-300 lub PSR S-650 lub BK-5 

 

Zadanie 6.  

 

Ławka parkowa ( stalowa) szt. 10  

Długość ławki – 194cm, szerokość ławki – 55cm, wysokość całkowita – 76cm, 

wysokość siedziska – 42cm, szerokość siedziska – 40cm, długość siedziska – 170cm. 

Stelaż z rury giętej fi 60 mm ocynkowanej, malowanej proszkowo 

 
 



Zadanie 7.  

Zestaw biesiadny, składający się ze stołu i dwóch ławek piwnych. kpl.  30  

Elementy drewniane z drewna sosnowego,  

Wymiary stołu: długość: 175 cm, szerokość:50 cm, wysokość:76cm 

Wymiary ławki: długość: 175 cm, szerokość: 23 cm, wysokość: 47cm 

 

Zadanie 8.  

 

Konsola  Xbox One 2kpl. 

 

W skład kompletu wchodzą:  Konsola  500GB, Kinect + FIFA 15 + Dance Central + Rabbids 

oraz dodatkowo 2 inne  gry dla dzieci od lat 6 

 

Zadanie 9. 

Sprzęt nagłaśniający 6 zestawów. 

Mikser SOUNDCRAFT EF 12 

Mikrofon bezprzewodowy SENNHEISER XSW 35 

Kolumna RCF ART.310A MK3 

Okablowanie  

 

Zadanie 10.  

 

Namiot handlowy szt. 7 

Wymiary: 3m x 6m, kolor do uzgodnienia, ściany boczne typ poliester, stelaż typ  mix, 

obciążnik betowy 15 kg 

 

 

http://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?term=Wymiary+%28wys.x+szer.x+g%C5%82.%29&definitionId=1811098050

