
Załącznik nr 2C do SIWZ 

 

........................................    ......................, dnia .......... ............. 2011r. 

(pieczątka Wykonawcy) 

Nr postępowania: ZP/238/055/D/11 

 

 

FORMULARZ RZECZOWO-CENOWY 
(wypełnia Wykonawca) 

na: Dostaw ę sprz ętu AGD i RTV dla jednostek organizacyjnych Politech niki Gda ńskiej 

w roku 2011 - CZ ĘŚĆ C – Sprzęt Telewizyjny i audiowizualny.  

 

L.p.  Wyszczególnienie J.m.  Ilość 
Cena 

jednostkowa 
brutto (PLN) 

Warto ść 
brutto (PLN) 

1 2 3 4 5 6 

1. Adapter - przejściówka  typu 
„Delock Videeo Grabber 
Composite +S-Video->USB 
61769"; 
-możliwość zapisywania plików 
filmowych z nagrywarki przez 
USB,  w komputerze PC; 
-interfejs USB 2.0; Composite i  S-
Video. 
lub równowa żny…………………..  

szt. 1   

2. Dyktafon cyfrowy typu „Olympus 
DM -550"; 
-pamięć wewnętrzna: min. 4 GB; 
-karta pamięci SD lub micro SD; 
-czas zapisu min. 20 000 min; 
-wbudowany głośnik i mikrofon; 
-format zapisu danych: MP3, PCM, 
WAV, WMA; 
-wyjście słuchawkowe, na 
zewnętrzny mikrofon i USB; 
-możliwość podłączenia zasilacza; 
-czas pracy na bateriach min. 12 h; 
-kontrola prędkości odtwarzania; 
-informacja o godzinie i dacie. 
lub równowa żny………………….. 

szt. 4   

  



3. Głośnik multimedialny typu 
„Creative 2.0 Inspire T 12"; 
-typ zestawu 2.0; 
-pasmo przenoszenia: 45 Hz ~ 17 
kHz; 
-moc głośników 2 x 9 W. 
lub równowa żny…………………..  

szt. 2   

4. Głośnik multimedialny do 
notebooka typu „LOGITECH Z-
305 for Laptop"; 
-typ zestawu 2.0; 
-pasmo przenoszenia: 33 Hz ~ 20 
kHz; 
-moc głośników 2 x 7 W; 
-zasilanie przez port USB. 
lub 
równowa żny…………………...  

szt. 2   

5. Interkom  typu „Genwey GEN 
330"; 
-pasmo przenoszenia: 100Hz - 
15kHz; 
-moc akustyczna: 4W głośnik wew. 
(w urządzeniu kasjera), 1W głośnik 
zewn. (w urządzeniu klienta); 
-dwa niezależne tory akustyczne 
(duplex); 
-płynna regulacja natężenia 
dźwięku (wspólna dla obu torów); 
-mikrofon na statywie lub jako 
klips; 
-wyjście do nagrywania rozmów; 
-zasilacz. 
lub równowa żny………………….. 

szt. 4   

6. Kabel z HDMI na VGA : 
-długość 3 -3,5 m; 
-obsługa HDMI 1,3 x  z HDCP 1.1. 

szt. 2   

7. Kabel SVGA : 
-długość 5 - 6 m; 
-końcówki: D-SUB VGA (15 pin) - 
SUB VGA ( 15 pin ). 

szt. 3   

8. Mikrowie ża typu „JVC UX –G355"; 
-odtwarzane nośniki: płyta CD, 
CD-R. CD-RW, MP3-CD, WMA-
CD; 
-tuner FM z RDS; 
-wejście audio na przednim 
panelu; 
-całkowita moc wyjściowa: min. 60 
W; 
-sound turbo; 
-wymiary max: 165 x 248 x 245 
mm. 
lub równowa żna………………… 

szt. 1   



9. Miniwie ża typu „PHILIPS 
MCM205/12"; 
-dołączony zestaw 2 głośnikowy; 
-odtwarzacz CD; 
-zmieniacz płyt; 
-odtwarzanie MP3; 
-wymiary zewnętrzne z tolerancją 
+/- 20 mm: szer. x wys. x głęb. 444 
x 232 x 222 mm. 
lub równowa żna………………….. 

szt. 2   

10. Miniwie ża typu „PHILIPS 
MCD716/12 " 
-dołączony zestaw 2 głośnikowy; 
-odtwarzacz DVD/CD; 
-zmieniacz płyt; 
-odtwarzanie MP3; 
-moc wzmacniacza 2 x 50 W RMS; 
-wymiary zewnętrzne z tolerancją 
+/- 20 mm: szer. x wys. x głęb.: 
560 x 270 x 230 mm; 
lub równowa żna………………….. 

szt. 1   

11. Nagrywarka DVD  typu „Panasonic 
DMR-EH63EP-K"; 
-twardy dysk min. 250 GB; 
-tuner TV; 
-odtwarzanie plików: DivX, XviD, 
WMA, MPEG4, MP3, JPEG; 
-systemy audio Dolby Digital AC-3 
-czytnik kart pamięci. 
lub równowa żna………………….. 

szt. 1   

12. Odtwarzacz Blu -Ray typu „Philips 
BDP3100/12"; 
-odtwarzanie płyt Blu-ray, DVD, 
DVD-R/RW, DVD+R/RW, DivX, 
XviD, WMA, MPEGA4, MP3, 
JPEG; 
-konwersja do HDTV 1080. 
lub równowa żny…………………..  

szt. 3   

13. Przewód poł ączeniowy  HDMI-
HDMI: 
-długość 1,0 - 1,5 m; 
-obsługa HDMI 1.3 x HDCP 1.1. 

szt. 5   

14. Przewód poł ączeniowy  HDMI-
HDMI: 
-długość 5 - 6 m; 
-obsługa HDMI 1.3 x HDCP 1.1. 

szt. 2   



15. Radioodbiornik  z magnetofonem 
kasetowym  i odtwarzaczem CD 
typu „Philips AZ 1850/12"; 
-odtwarzane nośniki: płyta CD, 
CD-R. CD-RW, MP3-CD, WMA-
CD; 
-możliwość połączeń: USB, 
słuchawki 3,5 mm, wejście liniowe 
stereo 3,5 mm, złącze M; 
-typy głośników: 2 drożne głośniki, 
Bass Reflex; 
-funkcje poprawy dźwięku 2- 
stopniowe; 
-dynamiczne wzmocnienie basów; 
-cyfrowa korekcja dźwięku DSCI; 
-typ wyświetlacza: LCD z 
podświetleniem; 
-pilot. 
lub równowa żny…………………..  

szt. 1   

16. Telewizor LCD 47  typu „LG 
47LD420"; 
-nominalna rozdzielczość: min. 
1920x1080 pikseli; 
-full HD; 
-kontrast dynamiczny: min. 
60000:1; 
-czas reakcji matrycy min. 4 ms; 
-kąt widzenia w pionie i w poziomie 
min. 178 stopni; 
-możliwość podłączenia komputera 
PC; 
-gniazdo USB; 
-wzmacniacz: 2 x 10 W; 
-min.2 HDMI(, MPEG-4. 
lub równowa żny…………………..  

szt. 1   

17. Telewizor LCD 46  typu „LCD 
Sharp LC46LE824E (Quattron 
LED)"; 
-nominalna rozdzielczość: min. 
1920x1080 pikseli; 
-full HD; 
-kąt widzenia w pionie i w poziomie 
min. 176 stopni; 
-tuner: DVB-T+DVB-S; 
-możliwość podłączenia komputera 
PC; 
-gniazda dodatkowe: AQUOS Link, 
HDMIV1.4 -1 szt., gniazdo CI +, 
WLAN/LAN/USB; 
-wzmacniacz: 2 x 10 W; 
-kolor obudowy czerń fortepianowa 
i lustrzana szyba przednia; 
-srebrna ramka. 
lub równowa żny…………………..  

szt. 1   



18. Telewizor plazmowy 50 typu 
„Samsung PS50C530"; 
-nominalna rozdzielczość 1980 x 
1080; 
-full HD; 
-moc wyjściowa audio min. 2 x 10 
W; 
-czas rekacji matrycy max. 0,001 
ms; 
-kąt widzenia  w poziomie i w 
pionie min. 170 st.; 
-możliwość podłączenia komputera 
PC. 
lub równowa żny………………….. 

szt. 3   

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:  

 

UWAGA !!! 

� Warto ść z pozycji "Razem warto ść brutto" nale ży przenie ść do „FORMULARZA OFERTY" – Zał ącznik 
nr 1 do SIWZ; 

� Wykonawca sporz ądzając ofert ę, w przypadku gdy przedmiot zamówienia został opisa ny przez 
wskazanie znaków towarowych, patentów i pochodzenia  ( po przez zapis ,,typu’’) winien w miejscach 
wykropkowanych w kolumnie nr 2 formularza rzeczowo – cenowego wpisa ć: 

nazwę    własn ą    przedmiotu zamówienia lub mark ę    oraz producenta artykułu lub dystrybutora lub 
importera oferowanego artykułu, gdy oferuje produkt  równowa żny do wskazanego.  
 
Jeżeli Wykonawca oferuje produkt taki sam jak wskazany  przez Zamawiaj ącego pozostawia miejsca 
wykropkowane nie wypełnione.  

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------- 

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 


