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Załącznik nr 1 
 
 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego do Ośrodka dla 

Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria: 
 

1. WIEŻA 
 

Wymiary:   
 Wysokość [cm]: od 9 do 10 cm; 

 Szerokość [cm]: od 23 do 25 cm; 

 Głębokość [cm]: od 22 do 25 cm; 
Waga [kg]: od 5 do 6 kg; 
Kolor: czarny; 
Moc całkowita [W]: 40 W; 
Rodzaje odtwarzanych płyt:  

 Audio CD;  
 CD-R, CD-RW; 

 MP3-CD; 
Obsługiwane formaty plików: MP3; 

            Wyświetlacz: LED; 
Moc maksymalna: 120 W (2x60 W); 
System dźwięku: Stereo; 
Ilość głośników: 2 szt.; 
Dodatkowo: Korektor graficzny, regulacja niskich i wysokich tonów; 
Funkcje: Bluetooth, Strumieniowanie muzyki przez Bluetooth;   
Radio:  

 Tuner Cyfrowy z syntezą PLL; 
 Zakres FM;  
 Pamięć stacji 30; 

Złącza:  

 USB;  
 Wejście mini Jack (AUX);  

 Wyjście audio RCA; 
Wymiary głośników:  

 Wysokość [cm]: od 20 do 27 cm;  
 Szerokość [cm]: od 10 do 15 cm; 
 Głębokość [cm]: od 15 do 20 cm; 

Ilość: 1 szt.; 
Gwarancja: 24 miesiące 

 
2. POWER AUDIO 

 
Wymiary:  

 Wysokość [cm]: od 35 do 40 cm;  
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 Szerokość [cm]: od 40 do 45 cm; 

 Głębokość [cm]: od 25 do 30 cm; 
Waga [kg]: do 10 kg; 
Kolor: czarny; 
Moc całkowita głośnika [W]: 50 W; 
Dodatkowo: 

 Wbudowane kolumny; 
 Wbudowany akumulator; 

Funkcje:  
 odtwarzanie muzyki z pamięci USB; 
 Karaoke; 

 Bluetooth; 
Radio:  

 Analogowe z pamięcią;  
 FM;  

Obsługiwane formaty:  
 MP3; 

 WMA; 
Wyposażenie: Antena FM; 
Złącza:  

 wejście antenowe;  
 wejście liniowe audio AUX;  

 złącze USB; 
Ilość: 1 szt.; 
Gwarancja: 24 miesiące 

 

Wszystkie dostarczone sprzęty muszą być pełnowartościowe i fabrycznie nowe. 

Wszystkie dostarczone sprzęty muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących 
przepisów i norm, dotyczących tego rodzaju artykułów. 

Zakupiony sprzęt będzie objęty gwarancją przez okres co najmniej 24 miesięcy od daty 
zakupu.   

Termin dostawy – do 14 grudnia 2018 roku.  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem  
o dokładnym terminie dostawy – telefonicznie do Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie oraz 
mailowo na adres fundusze@udsc.gov.pl. 

Zaproponowane ceny muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją całości 
przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszelkich opłat, podatków, proponowanych 
rabatów i innych kosztów niezbędnych dla kompleksowej realizacji niniejszego zamówienia. 
Cena musi zawierać koszt transportu do Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie (Linin, 05-530 
Góra Kalwaria), tel.: 022 736 16 14  w godzinach od 08:00 do 16:00, prowadzonego przez Urząd 
do Spraw Cudzoziemców. 

Należności za wykonanie zamówienia zostanie opłacone przelewem w terminie 30 dni od 
podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia i otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury.  

 


