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Warszawa, dnia 14 czerwca 2022 r.  

 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA INFORMACJI O CENIE 
 
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zamierza zrealizować zamówienie  
p.n.: Nagłośnienie Sali Odczytowej budynku siedziby NIKiDW, przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 66 w Warszawie. 
 
W związku z powyższym, zwracamy się do potencjalnych Wykonawców o wstępne 
oszacowanie możliwości i kosztów realizacji zamówienia i wypełnienie załączonego 
Formularza cenowego oraz odesłanie całości informacji do dnia 24 czerwca 2022 r. na adres: 
mateusz.soszynski@nikidw.edu.pl. 
 
1. Opis i zakres zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest nagłośnienie Sali Odczytowej budynku siedziby NIKiDW. 

System nagłośnienia obejmie: 
1. system instalacyjny (sala i hol) – wykorzystywany do organizacji konferencji, odczytów  

i spotkań z wykorzystaniem multimediów, 
2. system mobilny (sala) – wykorzystywany do nagłośnienia artystów i zespołów 

muzycznych,  
przy czym oba systemy mogą pracować oddzielnie lub można je połączyć  
w jeden system, a sterowanie i zarządzanie systemami będzie się odbywało ze stanowiska 
realizatora dźwięku zlokalizowanego na balkonie. 
 
Zadanie obejmie: 
1. wykonanie dokumentacji wykonawczej systemu, 
2. zakup i instalację urządzeń systemu nagłośnienia wraz z niezbędnymi akcesoriami, 
3. wykonanie dokumentacji powykonawczej systemu. 
 

2. KOD CPV: 

- 32342412-3 głośniki, 
- 32341000-5 mikrofony,  

- 32342410-9 sprzęt dźwiękowy.  
 

3. Zamawiający wymaga, aby: 
1) system miał możliwość rozbudowy zarówno, jeżeli chodzi o urządzenia głośnikowe, jak  

i urządzenia pomocnicze; 



 

 
 

2) w celu zapewnienia pełnego wykorzystania możliwości technicznych zestawów 
głośnikowych, a także ich ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami zaleca się, aby 
zaoferowany procesor główny pochodził od tego samego producenta co zestawy 
głośnikowe. Dopuszcza się użycie procesorów innego producenta z zastrzeżeniem, że 
ten jest dedykowany do współpracy z oferowanymi głośnikowymi i posiada 
dedykowane programy (presety) dla oferowanych urządzeń głośnikowych; 

3) wszystkie oferowane urządzenia systemu nagłośnienia (urządzenia głośnikowe, 
procesor, mikrofony bezprzewodowe, akcesoria montażowe powinny być nowe  
i pochodzić z seryjnej produkcji, o ile nie zostało to opisane i dopuszczone inaczej). 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia 
do składania informacji o cenie.  
 
4. Przewidywany termin realizacji zamówienia:  

Do 31 października 2022 r.  
 

5. Wizja lokalna: 
Zamawiający zaprasza do dokonania oględzin obiektu (wizja lokalna) w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym – przed terminem składania ofert. 

 
6. Informacje dodatkowe: 

Osobą do kontaktu w niniejszej sprawie jest Mateusz Soszyński.  
Wszelkie pytania dotyczące niniejszego zapytania można zgłaszać pocztą elektroniczną  
na adres: mateusz.soszynski@nikidw.edu.pl., tel. 511 543 296. 

 
Załączniki: 
- Formularz cenowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania informacji o cenie;  
- Opis Przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania informacji o cenie. 
 

         
 


