
 

  

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE 

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich                           Rzeszów, 2020-09-07        

BI-I.041.272.12.2020.AS 

 
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 
 

I. Zamawiający: Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie  
 
II. Nazwa zadania:  „Dostawa kompletu mikrofonów (2 bezprzewodowe zestawy 
mikrofonowe i 2 sztuki mikrofonu pojemnościowego USB ze statywem wysięgnikowym oraz 
koszykiem antywibracyjnym) dla sieci PIFE w województwie podkarpackim”. 
 
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 

  Przedmiotem postępowania jest dostawa. Dodatkowe wymagania: 

a) bezprzewodowe zestawy mikrofonowe:  

• jeden zestaw bezprzewodowy zawiera odbiornik RX9 oraz dwa nadajniki TX9 z dwoma 

mikrofonami krawatowymi wchodzące w skład systemu bezprzewodowej transmisji dźwięku 

UwMic9 

• ilość kanałów transmisji: 96 

• ilość grup: 2 

• częstotliwości pracy: 514 MHz - 596 MHz 

• czułość użytkowa: - 95 dBm 

• stosunek sygnału do szumu (SNR): 70 dB 

• odchylenie referencyjne: ±5 kHz (-60 dBV, 1 kHz) 

• pasmo przenoszenia: 40 Hz - 18 kHz (± 3 dB) 

• zasięg działania mikroportu - 100 m w terenie otwartym,  

• odbiornik i nadajnik zasilane są 2 bateriami AA,  

• w zestawie mają się znajdować klipsy do przypięcia urządzeń do paska oraz mocowanie na 

gorącą stopkę,  

• kabel mini Jack – mini Jack 

• kabel mini Jack – XLR 

 

b) mikrofony pojemnościowe:   

• wielkomembranowe, studyjne mikrofony pojemnościowe USB, 

• szybka i bezproblemowa konfiguracja Plug And Play, 

• kompatybilność: Windows 2000/ XP/ Vista/Win7/MAC//OSX/Linux, 

• przetwornik AD: 16bit 48kHz (max), 

• pasmo przenoszenia: 30Hz - 18kHz, 

• maksymalny poziom SPL: 130dB (@1kHz 1% THD), 

• zakres dynamiki: 96dB, THD + N: -89 - -96dB, 

• czułość: -38dB (0dBV = 1V/Pa @1kHz), 

• kardioidalna charakterystyka kierunkowa, 

• wytrzymała stalowa obudowa, 



 

  

• w zestawie uchwyt do montażu na statywie, 

• stand TRIPOD, 

• przewód USB o długości 1.8 m, 

• opaska USB, 

• statyw ramienny, 

• kosz antywibracyjny, 

• studyjny popfiltr PS-1: średnica ekranu: ~15cm, długość szyjki: ~35cm, podwójna warstwa 

rozpraszająca, 360 ° elastyczny uchwyt. 

 

Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej gwarancji na w/w sprzęt (komplet mikrofonów – 
2 bezprzewodowe zestawy mikrofonowe i 2 sztuki mikrofonu pojemnościowego USB ze 
statywem wysięgnikowym oraz koszykiem antywibracyjnym).  
Okres gwarancji Wykonawca wpisze do Załącznika nr 1 przy składaniu oferty. 
 
Komplet mikrofonów zostanie doręczony do siedziby Zamawiającego na następujący adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,  
Biuro Informacji o Funduszach Europejskich,   
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów. 
 

W zaproponowaną cenę Wykonawca powinien wliczyć koszt dostawy. 

 
IV. Termin realizacji zamówienia:  20 październik 2020 r. (wymagany**/pożądany**) 
 
V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
100 % cena – obligatoryjnie 
 
VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 
zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem 
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT(sposób obliczenia ceny). 
 
VII. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę/robotę budowlaną 
obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy i nie będzie/będzie podlegała 
waloryzacji (podać klauzulę/sposób waloryzacji świadczenia). 
 
VIII. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty: 
 
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (według wzoru określonego przez 
Zamawiającego).  
 
2. Oferta powinna zostać złożona do dnia: 23.09.2020 r. do godz.10:00, w formie 
elektronicznej na adres: a.sabat@podkarpackie.pl, fakultatywnie drogą pocztową, osobiście 
w siedzibie Zamawiającego Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336  
w zamkniętej opisanej kopercie.  
 
3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie 
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta 
przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu składania ofert zostanie usunięta bez jej 
otwierania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić 
zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na 
składanie ofert.       
4. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
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IX. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Al. Łukasza 
Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, pok. 336 o godz.10:15 , w dniu w którym upływa termin 
składania ofert. 
 
2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Anna Stec tel: 798771220; 
798771194 oraz Anna Sabat tel. 17 747 64 15, 17 747 64 82. 
 
 
 
 
X. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji zamówienia: 
 
1. Jeżeli do wykonania zadania nie wymagana jest umowa Zamawiający w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od wyboru najkorzystniejszej oferty wyśle zamówienie zawierające 
wszystkie elementy oferty Wykonawcy zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia. 
 
XI. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia  
 
1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 
 
dane do faktury: 

    
Nabywca:     
Województwo Podkarpackie 
al. Łukasza Cieplińskiego 4  
35-010 Rzeszów                             
NIP:  813-33-15-014 
                                                                            
Odbiorca:  
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego  
al. Łukasza Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów                             
 
          
W przypadku gdy na wystawionej fakturze nie widnieje pozycja odbiorca, należy wskazać 
odbiorcę w uwagach do faktury.  
 
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

3. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny gdy jest ona 
kryterium decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej 
oferty w drodze negocjacji ustnych  z podmiotami, które złożyły te oferty. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 
2014 – 2020 – Projekt: „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”.                               
Numer Umowy DIP/BDG – II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

                                                                                         

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 



 

  

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE  
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa 
Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67-
09,  listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt 
osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 
6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego. 
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych  
i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
8) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 
9) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 
 
 
                                                                                                (data, podpis Zamawiającego) 

 
 
Załączniki: 

1.Formularz  ofertowy.
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