Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:
„Kompleksowe Wyposażenie Sali kinowej II Kina Elektronik w sprzęt projekcyjny w ramach
projektu Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej.

Zestawienie i wymagania dla Sprzętu
1. Projektor : 1 szt.
Wymagania:
Rozdzielczość natywna: 1920x1080 pikseli, kontrast: 120000:1, stosunek projekcji: do
1.5-2.85:1, technologia 3LCD
2. Uchwyt do projektora ścienny 1-szt
Wymagania:
regulacja w dowolnej z 3 płaszczyzn, przepust na kable wewnątrz uchwytu, kolor z
palety RAL podany przez Zamawiającego po ustaleniu koloru obudowy projektora
3. Obudowa na projektor : 1 szt.
Wymagania :
Obudowa do ściany na projektor z szybą projekcyjną kryształkową i wentylacją
elektroniczną, w kolorze RAL podany przez Zamawiającego po zainstalowaniu nowej
wykładziny
4. Fotele Kinowe ze stolikiem : 35 szt.
Wymagania:
Krzesło z konstrukcją drewnianą własną wraz z dodatkową konstrukcją mocującą do
podestów - demontowaną oraz z pulpitami do notatek składanymi i zintegrowanymi z
krzesłami - możliwość różnych konfiguracji. Kolor Ciemny szary Głębokość min.
73cm, całk. Wysokość max. 104 cm, wysokość siedziska max. 65 cm.
5. Blat : 1 szt.
Wymagania:
rozkładany blat biurkowy składany na potrzeby braku użytkowania do ściany.
Szerokość 50 cm, długość 120 cm.
6. Podesty : 1 kpl.
Wymagania: odnowienie obecnie istniejących podestów pod krzesła, dorobienie
podświetlenia LED na stopnie podestu, załączane z przycisku. Szerokość
listwy/profilu oświetleniowego led: 50 cm.
7. Zdjęcie i ułożenie wykładziny : 1 kpl.
Wymagania:
zdjęcie obecnej wykładziny o pow. całkowitej do 50 m2 i położenie nowej na piance
oraz zakończenie progami - wyboru z listy minimum 10 rozwiązań o podwyższonej
odporności na ścieranie i w kolorach ciemnych dokonuje Zamawiający
8. Ekran Ramowy na wymiar : 1 szt.
Wymagania:
Powierzchnia projekcyjna Matt Grey o współczynniku odbicia światła maks. gain =
0.8, Rama aluminiowa malowana na kolor czarny mat, szerokość ramy min. 10 cm,
format obrazu 16:9, szerokość podstawy netto ekranu 3.9 m brutto
9. Szafa rack : 1 szt.
Wymagania:
szafa rack minimum 6u o głębokości min. 60cm zamykana na klucz, półki
montażowe, wentylatory elektroniczne, listwy 230V.

10. Wentylacja w sali : 1 kpl.
Wymagania:
komplet wentylacji nadmuchowej i wydmuchowej zamontowany w ścianie tylnej Sali
kinowej
11. Uchwyty na głośniki : 5 szt.
Wymagania:
komplet 5 szt. uchwytów regulowanych w 3 płaszczyznach do głośników posiadanych
przez Zamawiającego
12. Okno : 1 szt.
Wymagania:
Dostawa i montaż okna dla operatora na tylnej ścianie sali dla podglądu nie mniejsze
niż 30cm x 30cm
13. Baner reklamowy : 1 kpl.
Wymagania:
Baner reklamowy kina 4x1,5 m + Nadruk full kolor + 2 Reflektory na uchwytach +
Konstrukcja stalowa pod baner + Okablowanie 230V + podpięcie pod czujnik
zmierzchu wraz z samym czujnikiem
14. Podświetlane LED zamykane gabloty na plakaty zewnętrzne : 1 kpl.
Wymagania:
6 podświetlanych gablot zamykanych na klucz i podłączonych pod istniejący czujnik
zmierzchu oraz przeznaczonych do instalacji sufitowej. Pojemność w pionie minimum
format B1.
15. Okablowanie audio oraz Video niezbędne do uruchomienia i podłączenia sprzętu,
instalacja wszystkich oferowanych urządzeń zawierające wszelkie niezbędne
materiały i akcesoria budowlane i techniczne do uruchomienia systemu i
przeprowadzenia remontu sali, kalibracja urządzeń i pomiary akustyczne oraz obrazu
UWAGA:
1. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany w przez wskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym.
2. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany w za pomocą norm,
aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawcza
przedstawi w dodatkowym załączniku do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań dla tych rozwiązań.

