
Zapytanie cenowe z dn. 10.02.2015

na zakup: 

“Zestaw oświetlenia scenicznego na potrzeby sali teatralnej Brzeskiego Centrum Kultury”

Termin ogłoszenia zapytania: 10.02.2015

Termin nadsyłania ofert cenowych: 28.02.2015

Oferta cenowa powinna zawierać następujące elementy wraz z podaną ceną netto I brutto całego zestawu:

Nazwa elementu zestawu:
Ruchoma głowica 36x3W LED o mocy co najmniej 100W – 8 szt.
Sterownik UC3 (UC-3 UC3) – 1 szt.
Sterownik do świateł DMX 8 kanałów – 1szt.
Sterownik WiFi 512 kanałów DMX nadajnik – 1szt.
Sterownik WiFi 512 kanałów DMX odbiornik – 1szt.
Sterownik do świateł 1024 kanały DMX (stół) – 1 szt.
DMX-Software 1024 kanały – 1szt.
Spoty 230V 50/60Hz 650/1000W – 7szt.
Barndoor for Spot 650/1000 (skrzydła kadrujące) – 3szt.
LED Lightbar (listwa LED 8 sekcji) – 4szt.
4 kanałowy dimmer z gniazdami wyjściowymi schuko – 1szt. 
8 kanałowy DMX splitter/booster – 1 szt.
Flexilight Lampa 12V 3P.XLR SM-3B, okrągła – 1szt.

Dodatkowe wymagania: 
Przeprowadzenie szkolenia wstępnego z zakresu obsługi powyżej wymienionych elementów.

Pełną ofertę należy przesłać drogą mailową do dnia 28.02.2015 roku na adresy: oskarkultura@gmail.com lub 
dyrektorbck@gmail.com. Z ofertami spełniającymi wszystkie kryteria BCK skontaktuje się drogą telefoniczną 
celem ustalenia wszelkich szczegółów. Decydować będzie kryterium techniczne oraz cena. Z wybranymi 
oferentami BCK przeprowadzi negocjacje telefoniczne. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia uzyskać 
można u dyrektora BCK – Jacka Ochmańskiego pod nr telefonu 77 416 99 86 lub 509 846 848. 



Brzeg, dn. 02.03.2015

Ogłoszenie o wyborze oferty.

Do dnia 28.02.2015 (termin składania ofert) wpłynęła drogą mailową jedna oferta dotycząca 
zakupu zestawu oświetlenia scenicznego na potrzeby sali teatralnej Brzeskiego Centrum Kultury. 
Oferta spełniała wymogi stawiane przez BCK i zgodne z zapytaniem cenowym z dnia 10.02.2015.

W dniu 02.03.2015 komisja BCK w składzie:

1. Dyrektor BCK – Jacek Ochmański-Burski

2. Operator obsługi i naprawy urzadzeń technicznych – Krzysztof Preis

3. Specjalista ds. reżyserii i realizacji dźwięku – Robert Stępień

zapoznała się z ofertą i dokonała rozeznania rynku. 

Zdecydowano o realizacji zadania zgodnie z ofertą firmy ProLightning Sp. z o.o. Opiewającą na 
kwotę netto: 35447,15zł (brutto: 43 599,99zł). Oferta spełniała wszystkie wymogi. 




