
Borne Sulinowo, dnia 09 lutego 2023 r.  

Gmina Borne Sulinowo, 

al. Niepodległości 6 

78-449 Borne Sulinowo  

NIP: 673-177-23-06, REGON: 000543108 

FZ.042.15/2.2022.NS  

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne na zakup i dostawę:  

Zestawu pętli indukcyjnych do Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie złożonego z: 

1) z pętli indukcyjnej przenośnej  - 1 szt. 

2)  pętli indukcyjnej stanowiskowej  do Biura Obsługi Interesanta – 1 szt.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest:  

a) zakup,  instalacja i kalibracja systemu pętli indukcyjnej stanowiskowej do Biura 

Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie w oparciu o wymagane 

minimalne parametry techniczne: 

• instalacja,  kalibracja i oznaczenie zgodne z wymaganiami normy PN EN 60118-

4:2015-6 ‚‚Elektroakustyka – Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli 

indukcyjnych wykorzystywane do współpracy z aparatami słuchowymi – 

Natężenie pola magnetycznego”, 

• Zestaw zawiera: wzmacniacz pętli indukcyjnej, zasilacz sieciowy 12 A, mikrofon, 

pętlę, zasilacz oraz piktogram „T”,  

• wejście:  

− 2 wejścia audio: micro/line + line,  

− gniazda: micro jack 3,5 mm, blot zaciskowy, 

− zasilacz: Phantom 4,5 V, 

• wyjście:  

− typ: prądowe max. 3,5 A, 

− pętla: 0,1 Ohm – 1 Ohm, 

− moc RMS: 2A przy 1kHz, 

• zasilanie: 



− napięcie: 12 Vdc/1,5A, 

− sieciowe: 230 V, 50/60Hz max 20 W, 

• audio procesor: 

− kompresor: od 1:1 do 20:1, 

− atak: 10msek, 

− eliminator hałasu: limiter do 8kHz, 17 kHz-6dB 

− dynamika >60dB/<0,5%.  

• wskaźniki działania pętli, 

• wyjściowe zabezpieczenia i regulacje. 

Lub urządzenie równoważne o porównywalnym standardzie technicznym/użytkowym.  

b) zakup i dostawa pętli indukcyjnej przenośnej w oparciu o wymagane minimalne 

parametry techniczne: 

• zgodność z wymaganiami normy PN EN 60118-4:2015-6 ‚‚Elektroakustyka – 

Aparaty słuchowe – Część 4: Układy pętli indukcyjnych wykorzystywane do 

współpracy z aparatami słuchowymi – Natężenie pola magnetycznego”, 

• zasilanie: wewnętrzna bateria litowo-polimerowa, w zestawie zasilacz 

zewnętrzny 110-240 VAC, pobór mocy - czuwanie 36mA/12V 

• żywotność baterii: użytkowanie min. do 14 h, czas ładowania max. 3h  

• wejścia: mikrofon wewnętrzny – pełna wydajność przy 70dBSPL/1m, 

mikrofon zewnętrzny/linia – gniazdo3,5 mm jack, zasilanie Phantom 12 V, 

czułość wejścia 5mV-1,5Vrms, -45dBu,  

• wyjścia: słuchawkowe 3,5 mm jack, 

• wyjście pętli: natężenie pola (125ms rms) – max. 400mA/m z 1 m,  

• podwójny układ ARW: zakres aktywny > 50-70 dB (+1,5 dB), czas ataku: 2-

500 ms, czas powrotu: 0,5-20 dB/s, 

• wskaźnik LED: zasilanie On/Off, status baterii, 

• mikrofon na gęsiej szyjce, wtyk 3,5 mm, czarny przewód 1,5 m. 

Lub urządzenie równoważne o porównywalnym standardzie technicznym/użytkowym.  

Inne istotne warunki zamówienia: 

1. Kryterium oceny ofert: cena 100%. 



2. W składanej ofercie cenowej należy podać cenę jednostkową netto i brutto 

poszczególnych elementów zamówienia – a i b.  

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie, w tym  co 

najmniej:  

• dokumenty potwierdzające wykonanie 2 usług polegających na wykonaniu 2 

systemów, o których mowa na wstępie.  

4. Zadanie będzie zrealizowanie na podstawie Zamówienia.    

5. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania.  

Szczegółowych informacji dotyczących przygotowania oferty na ww. zadanie udzielać będzie 

Referent ds. funduszu sołeckiego Natalia Szynkaruk pod. nr  tel. 94 37-34-170. 

Wyznaczam termin złożenia oferty do dnia 16 lutego 2023 r. do godz. 15 00 w sekretariacie 

Urzędu Miejskiego pokój nr 20 w Bornem Sulinowie przy alei Niepodległości 6. 

Dopuszczam możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na adres 

dostepnosc@bornesulinowo.pl lub na adres skrytki ePUAP: /umborne/SkrytkaESP 

Załączniki: 

1. Klauzula informacyjna. 
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