
CPK. DOA. 261.86.2022 
 
Zakup i dostawa profesjonalnego, bezprzewodowego, wzajemnie w pełni kompatybilnego 
zestawu mikrofonowego o parametrach zgodnych z wymogami wykonawców scenicznych 
(ridery) zawierającego 4 mikrofony ręczne, 4 mikrofony nagłowne, 4 bodypacki, 4 mikroporty 
2 anteny kierunkowe, 2 splitery antenowe, 4 wkładki mikrofonowe, zasilacze i pozostałe 
niezbędne akcesoria, do Terminala Kultury Gocław (ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 24 w 
Warszawie) filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy. 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 PLN. 
 
Tryb postępowania: postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości 
poniżej 130.000 PLN, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.). Niniejsze 
postępowanie nie podlega przepisom wyżej wymienionej ustawy. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

1. Nazwa i adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, 
ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Tel. 22 277.08 20, www.cpk.art.pl 

2. Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

a. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup i dostawa 
profesjonalnego, bezprzewodowego, wzajemnie w pełni kompatybilnego zestawu 
mikrofonowego o parametrach zgodnych z wymogami wykonawców scenicznych 
(ridery) zawierającego 4 mikrofony ręczne, 4 mikrofony nagłowne, 4 bodypacki, 4 
mikroporty 2 anteny kierunkowe, 2 splitery antenowe, 4 wkładki mikrofonowe, 
zasilacze i pozostałe niezbędne akcesoria, do Terminala Kultury Gocław (ul. Jana 
Nowaka-Jeziorańskiego 24 w Warszawie) filii Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy 
Praga-Południe m. st. Warszawy. 

b. Rodzaj zamówienia: dostawa. 
c. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa 

zestawu urządzeń zgodnego pod względem rodzajów i ilości z poniższą tabelą:  
 

lp. rodzaj urządzenia Ilość 
1 system bezprzewodowy z mikrofonem do ręki  4 
2 ładowarka na dwa mikrofony lub bodypacki  2 
3 system bezprzewodowy z nadajnikiem typu bodypack  4 
4 mikrofon nagłowny kardioidalny  4 
5 zasilacz ładowarki  1 
6 zestaw połączeniowy dwóch ładowarek  1 
7 zestaw 2 anten kierunkowych 2 



8 splitter antenowy  2 
9 wkładka mikrofonowa dynamiczna hiperkardioidalna  4 

10 kabel antenowy BNC 50OHM 15m 4 
11 akumulator aa 16 
12 skrzynia transportowa 5U z szufladą na mikrofony i akcesoria 2 
13 przewód mikrofonowy czteroparowy 4 m 2 

 
Szczegółowe parametry techniczne urządzeń opisane zostały w dokumencie OPZ, 
stanowiącym załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty. 

 
d. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie  
e. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie 

 
2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 30 dni od daty 

podpisania umowy na dostawę .  
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
 

a. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o wartości poniżej 130.000 tys. PLN 
b. Kryteria oceny ofert: Najniższa cena 
c. Informacje administracyjne: Adres strony internetowej, na której jest dostępna 

specyfikacja (SWZ) warunków zamówienia: www.cpk.art.pl 
d. Opis istotnych warunków zamówienia można uzyskać adresem: Centrum 

Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 
03-833 Warszawa lub na stronie internetowej Zamawiającego. 

e. Sposób składania ofert: Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, 
trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych 
adresem Zamawiającego oraz napisem: ZESTAW MIKROFONÓW I AKCESORIÓW - 
OFERTA. 

f. Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie 
Zamawiającego – w sekretariacie, pok. 208 - w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 18.07.2022 r. (poniedziałek) do godz. 12:30. Oferty przesłane pocztą zostaną 
zakwalifikowane do postępowania pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę 
do siedziby Zamawiającego (za potwierdzeniem) do dnia 18.07.2022 r. 
(poniedziałek) do godz. 12:30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2022 r. o godz. 
13:00 w siedzibie Zamawiającego. 

g. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym 
jego etapie. 
 
Niniejsze zaproszenie, ani żadne z jego postanowień nie może być interpretowane jako oferta 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego ani też jako ogłoszenie o aukcji lub przetargu w 
rozumieniu art. 70¹ Kodeksu cywilnego. 
 
 

Zatwierdzone przez Dyrektora Centrum Promocji Kultury 
Mirosław Salach 


