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ORG.1320.1.3.2020.MS1

ZAPYTANIE O CENĘ

Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk zaprasza do  złożenia oferty na: Zakup
i montaż telewizorów do sali rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup i montaż telewizorów do sali rycerskiej Urzędu Miejskiego w
Pasłęku zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej.

II. Szczegóły zamówienia:

1. Telewizor – 5 szt.

 Ekran minimum 55''
 zgodność z HD: 4K UHD, 3840 x 2160
 Częstotliwość odświeżania ekranu: min 50 Hz
 Smart TV/Android TV
 Wi-fi
 Bluetooth
 Wyjścia/wejścia: HDMI – min. 3 szt., Złącze USB – min. 1 szt., Złącze ethernet (LAN) cyfrowe wejście

optyczne.
 Możliwość montazu na ścianie
 klasa eneretyczna: min. A

2. Spliter HDMI  - 1 szt.
 Ilość portów: 8 x portów wejściowych, 1 x port wyjściowy
 Obsługiwane rozdzielczości do 3840 x 2160p/60Hz
 Obsługiwany standard: HDMI 1.4 zgodny z HDCP 1.4

3. Uchwyt do telewizora – 5 szt.
 Uchwyt do montazu telewizora 55''
 dopuszczalne obciążenie do 50 kg
 mocowanie na ścianę
 regulowana odległość od ściany min. od 6 do 50 cm
 pochylenie lewo/prawo 180 stopni
 system zarzadzania okablowaniem
 mocowanie vesa: 200x200, 200x400, 300x300, 400x400

4. 5 zestawów extender HDMI 4K
 Rozdzielczość max. 4K



 osbługa okablowania cat. 5E, 6
 obsługa do 60 m 
 zestaw nadajnik i odbiornik 

Usługa montażu:
 demontaż starych urządzeń
 montaż i konfiguracja urządzeń 

III. Warunki gwarancji
Dostawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na sprzęt i usługę montażu.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin dostawy i montażu sprzętu: 10 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia.
Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Pasłęku, Plac Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, Sala Rycerska

V. Kryteria oceny.
Kryteria oceny - 100% cena

VI. Miejsce i termin złożenia oferty.
Ofertę  należy  złożyć  w  Urzędzie  Miejskim  w  Pasłęku,  Plac  Św.  Wojciecha  5,  14-400  Pasłęk  w
sekretariacie  lub  przesłać  na  adres  email:  mariusz.sawicz@paslek.pl  z  dopiskiem
„ORG.1320.1.3.2020.MS1 – system multimedialny do UM Pasłęk”

Oferty proszę przesłać do dnia 14.02.2020 r. do godziny 12:00


