
Załącznik nr 1A do SIWZ - postępowanie nr BZP-3942-47//2017

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Matejki 13, 31-157 Kraków 

……………………………………..…………. 
       (Wykonawca/ pieczęć Wykonawcy)  

FORMULARZ CENOWO - PRZEDMIOTOWY 

„Dostawa sprzętu dźwiękowego wraz z oprogramowaniem dla Pracowni Filmu Animowanego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie” znak sprawy BZP-3942-47/2017 

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I INNE WYMAGANIA 

Wykonawca wypełnia kolumnę 2 poniższej tabeli opisując w sposób jednoznaczny parametry techniczne oraz inne warunki dot. proponowanego przedmiotu
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie 1 poniższej tabeli. Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu o parametrach 
lepszych niż zamawiany.

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego 
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane przez  
Wykonawcę (opis proponowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie 

parametr/warunek)
1 2

nazwa przedmiotu Przetworniki dźwięku

Cechy/ specyfikacja  

2 przetworniki wejścia wyjścia do systemy ProTools i Pyramix 
pracujące w siecu Audio over IP zgodnie ze standardem 
międzynarodowym AES67, wysokość 1U 19’ wyposażone co 
najmniej w 8 wejść i wyjść cyfrowych AES3, 8 wejść i 8 wyjść 
cyfrowych ADAT, port TimeCode i MIDI, 2 porty sieciowe 1Gbts, 
2 wyjścia słuchawkowe, 8 wyjść analogowych symetrycznych 
liniowych, możliwość konfiguracji i obsługi zdalnej z dowolnej 
przeglądarki Web, w zestawie też sterowniki Universal Audio 
Device na platformę Mac OS oraz ASIO over Ravenna na platformę 
MS Windows. Możliwość łączenia obu przetworników siecią 
Ethernet jeden większy przetwornik pracujący łącznie z każdym z 
systemów wymienionych w specyfikacji 
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Model wzorcowy HAPI Base z kartą wyjść analogowych DA8 lub równoważny
Ilość sztuk 2
Okres gwarancji min. 24 miesiące jak w formularzu ofertowym (Oferta)
Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki - Pracownia Filmu Animowanego, ul. Karmelicka 16, Kraków
nazwa przedmiotu Głośniki – monitory odsłuchowe

Cechy/ specyfikacja 

7 monitorów aktywnych odsłuchowych 2 drożnych o mocy 70+30 
watt z rączką na statyw oraz pracujące w technologii AOI, ALG, 
CPR, PSC, pasmo przenoszenia nie gorsze jak  56….22.000 Hz, 
kolor powłoki czarny /wiśniowy 

model wzorcowy PSI A-14M  lub równoważny
ilość sztuk 7
Okres gwarancji min. 24 miesiące jak w formularzu ofertowym (Oferta)
Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki - Pracownia Filmu Animowanego, ul. Karmelicka 16, Kraków
nazwa przedmiotu Uchwyty do głośników
specyfikacja 7 uchwytów mocujących do ściany z rączką
model wzorcowy Uchwyty na rączkę do głośników PSI A-14M  lub równoważny
ilość sztuk 7
Okres gwarancji min. 24 miesiące jak w formularzu ofertowym (Oferta)
Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki - Pracownia Filmu Animowanego, ul. Karmelicka 16, Kraków
nazwa przedmiotu subwoofer 

specyfikacja 

Jeden aktywny monitor odsłuchowy subwoofer o następujących 
parametrach pasmo przenoszenia 28….90 Hz, moc RMS 150 watt, 
pracujący w technologii AOI, CPR, PSC tego samego producenta co 
głośniki - monitory odsłuchowe opisane wyżej, sugerowany kolor 
powłoki czarny/ wiśniowy. 

model wzorcowy PSI Audio A-125 M lub równoważny 
ilość sztuk 1 
Okres gwarancji min. 24 miesiące jak w formularzu ofertowym (Oferta)
Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki - Pracownia Filmu Animowanego, ul. Karmelicka 16, Kraków
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nazwa przedmiotu oprogramowanie Pro tools

specyfikacja 

jeden zestaw oprogramowania Protools Native  11 lub równoważny 
z możliwością odtwarzania minimum 8 śladów i zapisu w formatach 
co najmniej WAV, BWF 

ilość sztuk 1
Okres gwarancji (proszę określić jeśli dot. tj. jeżeli producent oferuje gwarancję jakości)
Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki - Pracownia Filmu Animowanego, ul. Karmelicka 16, Kraków
nazwa przedmiotu oprogramowanie Pyramix

specyfikacja 

jeden zestaw oprogramowania klasy Pyramix Native Standard 11 
lub równoważny z możliwością odtwarzania dźwięku 5.1, 6.1, 7.1, 
otwierania projektów dźwiękowych ProTools w formacie AAF, 
możliwość utworzenia minimum jednej ścieżki video w projekcie, 
możliwość pracy  w trybie playera video i audio z dźwiękiem 5.1, 
zapis i odczyt minimum w formacie BWF, WAV, PMF 

ilość sztuk 1
Okres gwarancji (proszę określić jeśli dot. tj. jeżeli producent oferuje gwarancję jakości)
Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki - Pracownia Filmu Animowanego, ul. Karmelicka 16, Kraków

........................., dnia .................... r. 
                                                                                                 …………....................................................                                                                                        

                                                                                  (podpis osoby/osób upoważnionych do składania  
                             oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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FORMULARZ CENOWY 

Uwaga! Formularz cenowy Wykonawca sporządza we własnym zakresie, w formie indywidualnej kalkulacji, wyszczególniając w nim wszystkie wymagane 
elementy przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane w części I niniejszego załącznika pn. Specyfikacja techniczna sprzętu, z podziałem na poszczególne pozycje 
asortymentowe.  

Lp.

Oferowany przedmiot zamówienia  

(opis, w tym producent, typ, model) Ilość 
(w szt.)

Cena jedn. 
netto

Cena jedn. 
brutto

Wartość 
netto

(kol.3xkol.4)

Stawka

VAT
Wartość brutto

1 2 3 4 5 6 7 8

Razem X X

Uwaga: W przypadku gdy, wybór Wykonawcy prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  
Wykonawca nie podaje kwoty podatku VAT i ceny brutto lecz zamiast tego umieszcza w kol. 5, 7 i 8 adnotację  „odwrotne obciążenie VAT”. 

..............................,dnia ................................    

                            ............................................................ 
pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

                do reprezentowania Wykonawcy


