
Załącznik nr 1 
do warunków zamówienia 

OFERTA 

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres Wykonawcy: ...................................................................................................................... 
Telefon: …………......................................................................................……................................ 
REGON: ………………..................................  NIP: ………………........................................................... 
Faks: ……………………………………………………..  e-mail: …………………………………………………………………. 
Reprezentowany przez: ……………………………………………………………..…………………………….…………… 
Co wynika z ………………………………………………………………………………………….…………………………..…… 
  

Teatr  im. H. Ch. Andersena 

Aleje Racławickie 8/25 

20-037 LUBLIN 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na:  

 
„Dostawę 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.”, 
prowadzonym w trybie „zapytanie ofertowe” na podstawie obowiązującego u 
Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych 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: 

 
1.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem i na warunkach zawartych 

w przedmiocie zamówienia za łączną cenę  złotych brutto:  …………………………….… 
(słownie).  

 
Oświadczam, że parametry techniczne oferowanego przeze mnie przedmiotu są zgodne 
wymaganiami podanymi przez  Zamawiającego, co potwierdzają moje oświadczenia w 
Załączniku nr 1 do oferty.  
 
2. Oświadczam, że w podanej cenie skalkulowanej cenie brutto zostały uwzględnione 

wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. W 
ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3. Oświadczam, że: 

3.1 przedmiot zamówienia wykonam na warunkach i w  terminie określonych przez 
Zamawiającego w warunkach zamówienia, 

3.2 zapoznałem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia, 

3.3 akceptuję wskazany w warunkach zamówienia czas związania ofertą, to jest czuję 
się związany  ofertą do dnia 28 lutego 2019 r., 



3.4 udzielę gwarancji na okres minimum 24 miesięcy,  w tym zobowiązuję się dostarczyć 
urządzenie zastępcze  na okres naprawy,   

3.7. wyznaczę do zarządzenia realizacją przedmiotu umowy osobę, która będzie pełnić 

bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w osobie: 

………………………………………………………………………………  

 
4.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
 

Załącznik nr 1 - oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia parametrów 
technicznych na oferowany przez siebie przedmiot.  
 

 
 
 
 
 
...................................                                                               ........................... ...................... 
Miejscowość; data      Pieczątka/ podpis Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do oferty  
 

Oświadczenie o spełnianiu parametrów technicznych oferowanego sprzętu  
 

Oświadczam o spełnieniu parametrów technicznych oferowanego przeze mnie przedmiotu 
zamówienia opisanych poniżej tj: 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.  
 

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. 

 
 
 
 
 

 
...................................                                                               ........................... ...................... 
Miejscowość; data      Pieczątka/ podpis Wykonawcy 

 
 

 

 

 


