Reda, dnia 06 czerwca 2016 r.
Miejski Ośrodek Kultury w Redzie, zaprasza do składania ofert na:
Zakup sprzętu oświetleniowego
1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro dla dostaw i usług.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z okablowaniem dla
Miejskiego Domu Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59A.
Dostawa obejmuje:
a. ChamSys MagicQ PC Wing Compact lub równoważny sterownik (1 sztuka) spełniający poniższe
parametry:
- połączenie USB z komputerem PC , Mac w systemach Windows, Linux lub
OSX
- programowalne przyciski playback
- przewijanie stron i poszczególnych grup
- 4 przyciski Makro
- 8 encoderów
- 12 suwaków
- 2 wyjścia dmx po 512 kanałów
- dimerowane wyjścia na lampke
- wbudowany zasilacz
- wbudowany hub USB
- wbudowane wejście Audio
b. Spliter 6x DMX lub równoważny 6 kanałowy splitter RACK ( 1 sztuka) spełniający następujące
parametry:
- DMX rozdziela 1 DMX input signal na 6 DMX outputs
- Wyjście i wejście odizolowane galwanicznie
- Złącza XLR 3-pin oraz 5-pin

- Każde wyjscie DMX posiada niezależny driver
- Wbudowany bezpiecznik
- Wymiar RACK 19"

c. SGM Idea Spot 575 lub równoważna ruchoma głowica świetlna (4 sztuki) spełniająca
wymagania wysokiej jakości o znakomitych możliwościach. Szereg zaprogramowanych scen oraz
efektów wraz z dynamiczną kolorystyką oraz poniższe parametry:
* Tarcza kolorów: 8 filtrów oraz biały
* Efekt tęczy
* 1 Tarcza Gobo: 6 Gobo obrotowych, indeksowanych, gobo shake, efekt tęczy
* 2 Tarcza Gobo: 7 Gobo statycznych, gobo shake
* Możliwość pracy bez sterownika DMX
* Synchronizacja z muzyką
* 8 wbudowanych programów
* 48 programowalnych scen
* Zmiana kolorów oraz gobo w synchronizacji z Blackout
* Pryzmat potrójny rotacyjny, indeksowany
* Focus
* Irys (5%-100%)
* Płynny Frost
* Zoom
* Płynny Dimmer
* Przysłona
* Strobo
3. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, kompletny, nieużywany, nierefabrykowany,
nieregenerowany i nienaprawiany; z wyjątkiem pozycji 2c.

4. Dostarczony sprzęt nie może wykazywać jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i
ograniczających możliwość jego prawidłowego użytkowania i być objęty co najmniej 12 miesięczną
gwarancją.

5. Sprzęt oraz oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia musi posiadać wszystkie
wymagane prawem polskim certyfikaty oraz zostać dopuszczony do obrotu gospodarczego na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Redzie, ul. Łąkowa 59A, 84-240
Reda; listownie, faksem 58 678 31 67, w formie elektronicznej e-mail: mdk@reda.pl
do dnia 10 czerwca 2016 roku, do godziny 10.00.
7. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia oferty
Zamawiającemu.
8. Planowany termin realizacji zamówienia: do dnia 24 czerwca 2016 roku.
9. Do porównania ofert i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości
zamówienia oraz spełnienie kryteriów określonych w punktach 3-8. Cena oferty musi być wyrażona
w złotych polskich.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawcę,
którego oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
11. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

