
 

WARUNKI ZAMÓWIENIA 

      

 

1. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO: 
 

Zamawiającym jest Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, z siedzibą przy ul. Aleje 
Racławickie 8/25, 20-037 Lublin. 
NIP :  712-010-37-46  
REGON : 000279545 
Tel.  81/5321628 
Email: info@teatrandersena.pl  
 
 
2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
 

Dostawa zasilacza awaryjnego UPS oraz karty Brompton DVI Parrot EDID Manager, 
przelotki Gefen DVI FM500 extender DVI fiber oraz niezbędnego okablowania, tj. kabel 
Dual DVI o długości minimum 3 m oraz kabel światłowodowy na bębnie o długości 100 m  
na potrzeby Teatru im. H. Ch. Andersena.  Zamawiający wymaga dostawy do siedziby 
Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie. 

 
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wskazany powyżej przedmiot prowadzone jest 
na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień o 
wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w 
art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz 
zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej. 

 
 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego dla zasilacza 
awaryjnego UPS (1 sztuka): 

 UPS online, 
 Moc minimum 1000 VA, 
 Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 230, 
 Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] minimum: ~ 160 ÷ 280, 
 bezobsługowy żelowy akumulator kwasowo-ołowiowy, 
 obudowa typu rack, 



 w zestawie skrzynia flight case typu rack 19” wykonana ze sklejki o grubości minimum 
6,5 mm, pokrytej powłoką fenolową typu Hexa w kolorze czarnym, wszystkie okucia 
kulowe: 

 zdejmowane wieko przednie i tylne (zamki motylkowe), 

 wysokość 4 U 

 dodatkowy przedni panel dystrybucyjny - 6 x gniazdo C/E/F + gniazdo 

Powercon zasilania 

 kabel zasilający - długość minimum 3 metry Titanex 3x2,5 mm2 zakończone: 

Powercon i CEF. Kabel wyposażony w tasiemkę do spinania. 

 

EDID Manager - Brompton DVI Parrot (1 sztuka): 
Zarządzalny EDID - Parrot Brompton  

 kompatybilność Dual-link DVI-I, 
 zasilanie USB, 
 możliwość edycji parametrów za pomocą dedykowanego oprogramowania, 

zapisywanie i przywoływanie presetów, 
 złącza światłowodowe w standardzie LC, 
 w zestawie z pokrowcem do przechowywania i kablem USB o długości minimum 2 

metrów. 

Gefen DVI FM500 extender DVI fiber (1 sztuka): 
Ekstender DVI  

 możliwość pracy z okablowaniem SM (8/125μm lub 9/125 μm) i MM (50 lub 62.5μm), 
 złącza światłowodowe w standardzie LC, 
 możliwość sczytywania EDID, 
 w zestawie urządzenie nadawcze, urządzenie odbiorcze, dwa zasilacze oraz etui do 

przechowywania całego zestawu. 

Kabel światłowodowy na bębnie długość 100 metrów (1 sztuka): 
Przewód światłowodowy 8 włókien OM3, zakańczany pigtailami LC o długości minimum 50 

cm, każdy pigtail zabezpieczony oplotem metalowym i oddzielnie numerowany 
 zakończenia kablowe zabezpieczane za pomocą peszli z dławicą zakręcaną, 
 bęben kablowy konstrukcja plastikowa wyłącznie dopuszczalny producent Schill 

modele dopuszczalne: SCHILL GT310.RM lub SCHILL GT380.RM. 
 

Kabel Dual DVI długość minimum 3 m (4 sztuki): 
 kabel DVI DualLink - dopuszczalni producenci: Lindy, Kramer, 
 kolor czarny. 

 
 

5. WYMOGI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 



5.1 Wszystkie elementy dostawy opisane powyżej muszą być fabrycznie nowe. 
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia używanych urządzeń lub podzespołów.  

5.2. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) szczegółowe instrukcje obsługi w języku polskim,  

b) kartę gwarancyjną.  

5.3  Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczany sprzęt minimum 24 miesięcznej 
gwarancji. W przypadku naprawy serwisowej dłuższej niż 3 dni (72 godziny) w czasie 
trwania gwarancji Zamawiającemu przysługuje sprzęt zastępczy tej samej klasy.  

 
6. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:  Dostawa urządzenia w miesiącu lutym 2019 r. (do 28.02.2019 
r.), szczegóły dokładnej daty do ustalenia z Zamawiającym.  

 

7. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy : 

a) prowadzą działalność w zakresie świadczenia dostaw objętych przedmiotem 
zamówienia, 

 
 

8.   KRYTERIUM WYBORU OFERT. 

 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 
 
Cena ofertowa brutto - znaczenie 100 % 
 
Cena winna być podana do dwóch miejsc po przecinku.  
 
 

9.    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. 
 

Czynności w zakresie wyboru ofert będą zrealizowane do 15 lutego 2019 r.  O wyborze 
oferty Zamawiający poinformuje każdego z oferentów. 

 
 

 

 

 

 


