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WYKAZ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ (CZĘŚĆ 2) 

 

LP Nazwa/Symbol urządzenia Producent Model* Ilość Jedn. 
miary 

Cena jednostkowa 
netto 

Wartość netto Wartość brutto Uwagi 

1 Zestaw głośnikowy 
szerokopasmowy typ 1  

ZG 1 – ZG8 

  8 Szt.    Obowiązek dostarczenia karty katalogowej, 
lub instrukcji obsługi w celu zweryfikowania 

parametrów technicznych 
 

2 Akcesoria montażowe do gron 
głównych typ1 

UCH1-UCH4 
Z uwzględnieniem podkonstukcji 
i innych elementów niezbędnych 

do zamocowania urządzeń 
zgodnie z warunkami OPZ 

  4 Kpl.    Należy podać symbole fabrycznych 
uchwytów montażowych w zakładce model 

wraz z ilościami, oraz dostarczyć karty 
katalogowe lub instrukcje obsługi. 

3 Zestaw głośnikowy niskotonowy 
typ 1 

ZGS1-ZGS3 

  3 Szt.    Obowiązek dostarczenia karty katalogowej, 
lub instrukcji obsługi w celu zweryfikowania 

parametrów technicznych 
W zależności od oferowanego rozwiązania 

należy w kolumnie model podać 
szczegółowo symbole i ilości oferowanych 
urządzeń. W przypadku podania ilości lub 
modeli niespełniających warunków OPZ 

oferta zostanie odrzucona. 
4 Akcesoria montażowe  do 

zestawów głośnikowych 
  3 Kpl.    Należy podać symbole fabrycznych 

uchwytów montażowych w zakładce model 
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niskotonowych typ 1  
UCH5-UCH7 

Z uwzględnieniem podkonstukcji 
i innych elementów niezbędnych 

do zamocowania urządzeń 
zgodnie z warunkami OPZ 

wraz z ilościami, oraz dostarczyć karty 
katalogowe lub instrukcje obsługi. 

5 Zestaw głośnikowy 
szerokopasmowy typ 2 

wchodzący w skład systemu 
dogłośnienia 
ZGD1-ZGD3 

  3 Szt.    Obowiązek dostarczenia karty katalogowej, 
lub instrukcji obsługi w celu zweryfikowania 

parametrów technicznych 
W zależności od oferowanego rozwiązania 

należy w kolumnie model podać 
szczegółowo symbole i ilości oferowanych 
urządzeń. W przypadku podania ilości lub 
modeli niespełniających warunków OPZ 

oferta zostanie odrzucona. 
6 UCH8 – UCH10 

Akcesoria montażowe  do 
zestawów głośnikowych typ 2 

  3 Szt.    Należy podać symbole fabrycznych 
uchwytów montażowych w zakładce model 

wraz z ilościami, oraz dostarczyć karty 
katalogowe lub instrukcje obsługi. 

7 Montaż systemu   1 Szt.     

8 Instalacja okablowania    1 Szt.     

9 Uruchomienie systemu wraz ze 
strojeniem  

  1 Szt.     

10 Szkolenie    1 Szt.     

 


