
Lp.
Podstawa 

wyceny
Opis

Jednostka 

miary
Ilość

1 2 3 4 5

1 Kalkulacja 

własna

Biurko - wykonane z płyty laminowanej grubości 18 -20mm, 

obrzeża wykończone okleiną meblową, zamykana szafka, 

miejsce na jednostkę centralną komputera, wysuwany blat 

na klawiaturę na prowadnicach rolkowych

szt. 2,00

2 Kalkulacja 

własna

Regał -regał z pięcioma szufladami i zamykanymi półkami, 

wysokość 185 cm, szerokość 59 cm, głębokość 31 cm szt. 4,00

3 Kalkulacja 

własna

Szafa ubraniowa z drążkiem i półką, wysokość: 185 cm

szerokość: 81 cm

głębokość: 52,5 cm
szt. 3,00

4 Kalkulacja 

własna

Stół składany - wymiary1600mm x 800mm, stelaż - rura 

metalowa o średnicy 35 mm malowana proszkowo, blat 

stołu - płyta melaminowa o grubości 18-20 mm, w około 

rama z płyty o grubości 18-20mm i szerokości ok. 10cm

szt. 6,00

5 Kalkulacja 

własna

Krzesło - metalowa czarna rama, miękkie, tapicerowane 

siedzisko i oparcie, możliwość składowania w stosie, 

tapicerka C-24
szt. 30,00

6 Kalkulacja 

własna

Komputer  - Procesor klasy Intel Core i5-3450, 

Częstotliwość [GHz] 3.1, Pamięć podręczna [KB]  6144

Dysk twardy: Pojemność [GB]  1024 + 32, Prędkość  7200, 

Typ  SATA III + SSD Pojemność [GB] 128. Pamięć: 

Wielkość pamięci [MB]  8192 w dwóch kościach, Rodzaj 

pamięci  DDR3, Ilość banków pamięci  4, Ilość wolnych 

banków  2, Max. wielkość pamięci [MB]  32768, Taktowanie 

pamięci [MHz] 1600. Karta Graficzna klasy ATI Radeon 

7770 lub lepsza, Ilość pamięci [MB]  2048, Rodzaj pamięci  

GDDR5, Multimedia: Model karty dźwiękowej  ALC3800-

CG. Komunikacja: Karta sieciowa LAN [Mbps]  

10/100/1000, Karta bezprzewodowa  Tak, Bluetooth  Tak 

Dołączany moduł WiFi  Tak, Oprogramowanie: System 

operacyjny  Windows 7 Professional (64bit). W zestawie 

klawiatura i mysz.

kpl 1,00

ZESTAWIENIE - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY LCK WIERZCHOWISKA

Wyposażenie świetlicy
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7 Kalkulacja 

własna

Monitor LCD/LED min. 23" - z TV, Typ matrycy  Matowa, 

LED, Przekątna ekranu  min. 23", Format obrazu  16:9, 

Nominalna rozdzielczość  1920 x 1080 (FullHD), Rodzaje 

wyjść / wejść min. -                                                                     

1x Common interface

1x Component Video

1x DC-in (wejście zasilania)

1x HDMI

1x USB 2.0

1x VGA (D-sub)

1x Wejście antenowe

1x Wejście audio

1x Wejście Euro

1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe

Głośniki  Wbudowane głośniki stereoTuner TV  

Wbudowany tuner DVB

Pilot  Tak Typ mocowania  VESA,           Regulacja OSD  

Tak

kpl 1,00

8 Kalkulacja 

własna

MS Office 2010 - wersja BOX, Oryginalny nośnik DVD z 

oprogramowaniem Microsoft Ofiice 2010 dla użytkowników 

w polskiej wersji językowej, Licencje, z kluczem 

aktywacyjnym

szt. 1,00

9 Kalkulacja 

własna

Projektor - Technologia DLP,Rozdzielczość: Full HD (1.920 

x 1.080), Jasność: min. 4.500 ANSI lumenów, Kontrast: 

min. 3.000:1, Obiektyw  F=2.5; f=23.5 - 28.2 mm, 
szt. 1,00

10 Kalkulacja 

własna

Urządzenie wielofunkcyjne - Kolorowe urządzenie 

wielofukcyjne 4-w-1 formatu A4, Szybkość druku: min. 20 

str./min dla druku mono i 18 str./min w kolorze, 

Standardowa pojemność podajników papieru - 250 arkuszy, 

automatyczny druk dwustronny w standardzie, Obsługa 

sieci, Gotowość do pracy w sieci bezprzewodowej

szt. 1,00

11 Kalkulacja 

własna

Aktywna kolumna głośnikowa - Aktywna kolumna 

dwudrożna o mocy min. 400 W RMS, 

wbudowana elektroniczna equalizacja, korekcja fazy, 

kompensacja przesunięcia czasowego, elektroniczne 

zabezpieczenia głośników, przełączniki filtrów kontur oraz 

górnoprzepustowego

diody sygnalizacji sygnału i przesterowania potencjometr 

regulacji głośności, symetryczne złącza wejścia i pass thru 

(XLR) aktywowany przełącznikiem układ timed turn-off 

wyłączający zasilanie,

włączenie kolumny następuje po podaniu sygnału 

większego od -45dB,

wyważone ergonomiczne uchwyty, punkty umożliwiające 

podwieszenie kolumny, wbudowane gniazdo do statywu,

szt. 2,00
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12 Kalkulacja 

własna

Pokrowiec na kolumnę - Materiał: Kodura 600D

Podszewka: Stylonowa impregnowana

Pianka: 10mm

Usztywniany przód

szt. 2,00

13 Kalkulacja 

własna

Statywy do kolumn - 2 x aluminiowy statyw kolumnowy i 

jeden pokrowiec na 2 statywy, Wysokość: 125 cm do 195 

cm z regulacją min. co 20 cm z zabezpieczeniem                                                             

Maksymalny udźwig: 25 kg

Średnica: 35 mm

kpl 1,00

14 Kalkulacja 

własna

Mikser dźwięku z 32-bitowym cyfrowym procesorem 

efektowym i equalizerem powinien posiadać: 2 wejścia 

mono, 2 wejścia mikrofonowo-stereofoniczne, jeden kanał 

stereofoniczny, ciepła i naturalna 3-punktowa equalizacja , 

filtr górnoprzepustowy 75 Hz dla 6 wejść mikrofonowych, 

regulacja czułości we wszystkich kanałach wejściowych, 

potencjometry panoramy z funkcją stałej głośności, 

wbudowany 32-bitowy procesor efektowy RM z 16 

programami, 

wbudowany 7-pasmowy equalizer; wysyłka aux, oraz fx; 

złącza RCA do podłączenia magnetofonu, 

CD( regulacja siły wejścia), symetryczne wyjścia stereo 

(jack TRS oraz XLR), 

wyjście słuchawkowe o dużej głośności, 

zasilanie phantom, 60mm suwaki, wbudowany port USB.

szt. 1,00

15 Kalkulacja 

własna

   Kolumna aktywna -  Aktywna kolumna trójdrożna o mocy 

min. 1800 W z wbudowaną końcówką mocy klasy 

D,pracująca w trybie tri-amp, zintegrowana sekcja drivera i 

głośnika średniotonowego z zoptymalizowanymi 

falowodami, końcówki mocy LF 1400W, MF 200W, HF 

200W, wbudowany 3-punktowy equalizer z parametrycznym 

środkiem,

wbudowany procesor obsługujący korekcję akustyki, 

kompensację przesunięcia czasowego, kompensację 

fazową oraz crossover, wbudowany limiter i zabezpieczenie 

temperaturowe, wejście i wyjście XLR, regulacja poziomu, 

podział pasma przy 400Hz i 1500Hz, pasmo przenoszenia 

38Hz-20kHz,

 max. SPL 135dB, 

szt. 2,00
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16 Kalkulacja 

własna

Pokrowiec na  kolumnę aktywną trójdrożną
szt. 2,00

17 Kalkulacja 

własna

   Kolumna aktywna -  woofer niskotonowy, 

zoptymalizowana aktywna elektronika oraz technologia 

Direct-Radiating, crossover 100 Hz 24dB/oct, wbudowane 

filtry dostrajające, wbudowana kompensacja fazy 

dostosowana do kolumn pełnopasmowych, wbudowany 

limiter i zabezpieczenie temperaturowe Thermal, ciśnienie 

akustyczne min. 130dB SPL (peak 1 m), pasmo 

przenoszenia 36 – 145Hz, 2 wejścia XLR, 2 wyjścia 

pełnopasmowe XLR Full Range,

2 wyjścia po crossoverze XLR, regulacja 

poziomu,przełącznik fazy,

wskaźnik LED Power/Limit oraz Thermal,

wyważone ergonomiczne uchwyty,

otwór pod statyw,

szt. 2,00

18 Kalkulacja 

własna

Pokrowiec na kolumnę aktywną - woofer niskotonowy
szt. 2,00

19 Kalkulacja 

własna

Komoda z pięcioma szufladami i zamykanymi półkami, 

Wysokość: 74,5 cm, szerokość 117 cm, głębokość 31 cm                                                                                          szt. 1,00


