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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:  

 Zakup i dostawa "ruchomej głowy" typu spot do tworzenia efektów teatralnych woda, 
 ogień, czarowanie itp. - MAVERICK MK1 Spot - 4 szt. 

 
 
3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia niewskazany powyżej przedmiot prowadzone jest na 
podstawie Zarządzenia nr 4/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie realizacji wydatków 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. OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 

ZAMÓWIEŃ (CPV): 

Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

 31500000-1 - urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne, 

 
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

"Głowa ruchoma" typu spot do tworzenia efektów teatralnych woda, ogień, czarowanie itp. 

wyposażona w źródło światła LED o mocy minimalnej 300W, mieszanie barw CMY. Wysoki 

współczynnik oddawania barwy światła CRI powyżej 70, zapewni odwzorowanie naturalnych 

kolorów twarzy aktorów, skóry oraz głębia barw podkreśli dekorację i równomierne plamy 

światłą pokrywające okno sceny. Urządzenie powinno posiadać 2 tarcze gobo do świecenia 
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efektowego przewijane ciągłe minimum jedna tarcz rotacyjna. Pryzmat x3 z rotacją oraz funkcję 

zoom i strobo. Sterowanie ruchomej głowy poprzez sygnał DMX lub Art-Net. 

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego dla Zakup i 
dostawa "ruchomej głowy" typu spot do tworzenia efektów teatralnych woda, ogień, 
czarowanie itp. - MAVERICK MK1 Spot - 4 szt.: 
 
Cechy główne: 

Chipset biały LED o mocy 350W  

Mieszanie barw CMY  

Znakomita równomierność plamy światła  

Tarcza wymiennych gobo z rotacją i 
indeksowaniem  

Tarcza stałych gobo  

Sterowanie przez DMX i sieć Ethernet  

Zoom w zakresie 7°-33°  

Irys, pryzmat trójścienny, filtr frost  

Efekty dynamiczne: 

Dimmer: elektroniczy 0-100%, 4 
charakterystyki  

Strobo: elektroniczne, 0-20 Hz  

Pan/Tilt: 540°/270°  

Zoom: 7°-33°  

Tarcza kolorów: 7 kolorów + otwarta, 
pozycje pośrednie, przewijanie ciągłe  

Tarcza gobo 1: 7 + otwarte, rotacja, 
indeksowanie, przewijanie ciągłe  

Tarcza gobo 2: 7 + otwarte, stałe, 
przewijanie ciągłe  

Pryzmat: trójścienny, z rotacją  

Irys: zmotoryzowany  

Ostrość: zmotoryzowana  

Filtr frost: zmotoryzowany  

Sterowanie: 

Opcje sterowania: DMX, Art-Net, W-DMX  

Protokół: USITT DMX512/1990  

Kanały DMX: 22/29  

Programowanie/adresowanie: Panel z 
wyświetlaczem  

Źródła światła 

Typ źródła: LED biały, 6808K  

Moc: 350 W  
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CRI: 73  

Żywotność: 50.000 godzin  

Wymiary i masa: 

Długość: 394 mm  

Szerokość: 250 mm  

Wysokość: 636 mm  

Masa: 27.2 kg 
 

6. WYMOGI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

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

6.2. W dniu odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

a) szczegółowe instrukcje obsługi w języku polskim,  

b) kartę gwarancyjną.  

6.3  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.  

 
7. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia:  Dostawa urządzeń w miesiącu listopadzie 2020 r. (do 30.11.2020 
r.), szczegóły dokładnej daty do ustalenia z Zamawiającym.  

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy : 

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

 
 

9.   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.  
 
 

10.    INFORMACJA O WYBORZE OFERTY. 
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Czynności w zakresie wyboru ofert będą zrealizowane do 05 listopada 2020 r.  O wyborze 
oferty Zamawiający poinformuje każdego z oferentów. 
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