
 

 
  

Gdańsk, dnia 16.05.2014r. 
 
 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ TELEWIZORÓW 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art.4 ust.8 ustawy. 
 
Zamawiający: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki     
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: 058 300-92-12, faks: 058 300-92-10, telefon komórkowy: 888822206 
adres poczty elektronicznej: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
 
Przedmiot zamówienia i termin realizacji całości zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizorów dla Zamawiającego w okresie do 7 dni roboczych od 
momentu wyboru Wykonawcy.  
Wymagany okres gwarancji: minimum 24 miesięczny okres gwarancji producenta,  liczony od dnia dostarczenia 
przedmiotu zamówienia. 
Przedmiot zamówienia oraz ilości wskazano w załączniku nr 1 (formularz cenowy) do zaproszenia. Wymagane 
parametry techniczne przedmiotu zamówienia wskazano w załączniku nr 2 do zaproszenia. 
Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 
 
Sposób przygotowania oferty 
Ceny za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu cenowym stanowiących załącznik nr 1 
do niniejszego zaproszenia. 
Wypełniony formularz cenowy,  należy dostarczyć w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (058) 300-92-10,  
lub 
- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem. 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
 
Adres do korespondencji 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Dział Zamówień Publicznych (pokój 108) 
 
Osoba do kontaktu 
Elżbieta Wiśniewska 
telefon: 888-822-206 lub 58 300-92-12 
 
Oferty należy dostarczyć do dnia 23.05.2014r. do godz. 10:00. 
 
Zamawiający zastrzega, że dopuszcza możliwość negocjowania cen i pozostałych parametrów ofert z 
Wykonawcami. 
 
Załączniki: 
- załącznik nr 1: formularz cenowy, 
- załącznik nr 2: parametry techniczne. 
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           Załącznik nr 1 
 
 
 
 
FORMULARZ CENOWY 
 
 

Lp. Przedmiot zamówienia j.m. Ilość 
Cena  
jednostkowa 
netto 

Wartość  
netto 

Wartość  
brutto 

1 TELEWIZORY  
SAMSUNG 
HG32EB460GWXXC 

szt. 18    

2 TELEWIZORY 
SAMSUNG  
HG39EB460HWXXC 

szt. 17    

 
                                                                                                         CENA OFERTY: 

  

 
 
 
 
UWAGA: 
wartość brutto = wartość netto + podatek VAT 
Cena za przedmiot zamówienia musi być podana w PLN cyfrowo. 
Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
Cena za przedmiot zamówienia powinna zawierać w sobie ewentualne upusty i rabaty proponowane przez 
Wykonawcę.  
Cena za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: ewentualne 
cło, koszty odpowiedniego opakowania i ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w czasie dostawy do siedziby 
Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), koszty 
transportu i dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, łącznie z wszystkimi kosztami 
udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

            Załącznik nr 2 
WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE 
 

Nazwa parametru Telewizor  
SAMSUNG  
HG32EB460GWXXC 
lub 
równoważny 
 

Telewizor 
SAMSUNG 
HG39EB460HWXXC 
lub 
równoważny 

Telewizor z pełnym trybem hotelowym 
posiadający następujące funkcje 

min. uruchomienie TV na konkretnym 
kanale, ustawienie głośności minimalnej i 
maksymalnej w przedziale 0-100, 
zablokowanie przycisków na obudowie TV, 
uruchomienie TV na konkretnym wejściu 
(do wyboru wszystkie dostępne wejścia w 
TV), blokada "menu", wiadomość powitalna, 
wgranie własnego logo (ekranu startowego), 
wyłączenie obrazu przy odtwarzaniu 
muzyki, klonowanie ustawień TV poprzez 
USB, mieszania kanałów cyfrowych i 
analogowych 

min. uruchomienie TV na konkretnym 
kanale, ustawienie głośności minimalnej i 
maksymalnej w przedziale 0-100, 
zablokowanie przycisków na obudowie TV, 
uruchomienie TV na konkretnym wejściu 
(do wyboru wszystkie dostępne wejścia w 
TV), blokada "menu", wiadomość powitalna, 
wgranie własnego logo (ekranu startowego), 
wyłączenie obrazu przy odtwarzaniu 
muzyki, klonowanie ustawień TV poprzez 
USB, mieszania kanałów cyfrowych i 
analogowych 

Obudowa wykonana z materiałów 
niepalnych  
i nierozprzestrzeniających ognia 

tak tak 

Kolor obudowy czarny czarny 
Przekątna obrazu 32" 39" 
Rozdzielczość [piksele] min. 1366x768 min. 1920x1080 
czas odświeżania max. 6,5 ms max. 8,0 ms 
Matryca LCD  LCD  
Podświetlenie matrycy LCD tylne diodami LED tylne diodami LED 
Jasność matrycy min. 300 cd/m2 min. 300 cd/m2 
Wbudowany głośnik min. 2x5W  min. 2x5W  
Odtwarzanie multimediów z pamięci 
zewnętrznej poprzez port USB-A plików 
muzycznych 

min. MP3, WAV min. MP3, WAV 

Odtwarzanie multimediów z pamięci 
zewnętrznej poprzez port USB-A plików 
graficznych 

min. JPEG, GIF, BMP min. JPEG, GIF, BMP 

Odtwarzanie multimediów z pamięci 
zewnętrznej poprzez port USB-A plików 
video 

min. AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, RMVB, 
TS, MPG, WMV 

min. AVI, MKV, ASF, MP4, 3GPP, RMVB, 
TS, MPG, WMV 

Wejścia/wyjścia video min. 1xHDMI, 1xcomponent, 1xUSB-A min. 1xHDMI, 1xcomponent, 1xUSB-A 
Wbudowane tunery telewizyjne min. DVB-C, DVB-T, DVB-S min. DVB-C, DVB-T, DVB-S 
Kompatybilny z Lynk Reach tak tak 
Blokada przycisków telewizora tak tak 
Blokada przed niepowołanym 
przestrojeniem odbiornika tak tak 

Możliwość mieszania kanałów: 
analogowych, cyfrowych (funkcja: 
channell mixing) 

tak, z możliwością włączenia lub wyłączenia 
konkretnych kanałów 

tak, z możliwością włączenia lub wyłączenia 
konkretnych kanałów 

Możliwość zdalnego konfigurowania 
wszystkich zainstalowanych telewizorów 
jednocześnie poprzez kabel antenowy 
(koncentryczny) przy użyciu 
zewnętrznego serwera 

tak tak 

Wyświetlanie logo hotelu (planszy 
powitalnej) 

tak,  z możliwością wyboru czasu 
wyświetlania 

tak,  z możliwością wyboru czasu 
wyświetlania 

Możliwość zmiany logo hotelu (planszy 
powitalnej) tak, także przez użytkownika tak, także przez użytkownika 

Czasowe wyłączenie telewizora (tzw. 
sleep) tak tak 

Zasilacz tak tak 
Pilot wielokodowy tak tak 
Blokada osłony do baterii w pilocie tak, co najmniej jedną śrubą tak, co najmniej jedną śrubą 
Mocowanie telewizora system VESA, 200x200 mm system VESA, 200x200 mm 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. 
 
Wszystkie odbiorniki mają posiadać w zestawie pilota zdalnego sterowania, kabel zasilający oraz 
instrukcję. Odbiorniki nie muszą posiadać kabla antenowego w zestawie. 
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