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Załącznik nr 4 

Do Zapytania ofertowego w postępowaniu o wartości  

nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na:  

dostawę pętli indukcyjnej, jej montaż, uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników  

w zakresie obsługi wdrożonego systemu wspomagania słuchu 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. Przedmiot zamówienia: 

Montaż systemu. 

2. Kod CPV:  

32340000-8 Mikrofony i głośniki 

3. Opis zamówienia: 

Przedmiotem jest dostawa pętli indukcyjnej wraz z jej montażem, uruchomieniem oraz 

przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi wdrożonego systemu wspomagania 

słuchu o minimalnych parametrach: 

 Pokrycie min 90m2 

 Min 1 wejście mikrofonowe 

 Min 1 wejście linowe  

 Możliwość podłączenia minimum 2  zewnętrznych źródeł jednocześnie 

 wskaźnik zasilania, sygnału/szczytu, zasilania pętli 

 Gniazdo słuchawkowe na panelu przednim 

 Korektor graficzny 

 Możliwość podłączenia dodatkowej pętli indukcyjnej 

 Brak spadku sygnału przy pochyleniu głowy w jednym kierunku  

Jednorodne pole magnetyczne, bez spadku poziomu i zaburzeń́ częstotliwości na 

środku powierzchni  

 Wykonanie instalacji na tynku, zgodnej z normami 

 Spełniająca normę PN-EN 60118-4:2015-6 

 W zestaw ma wchodzić mikser 6/8 kanałowy oraz zestaw 2 mikrofonów bezprze-

wodowych z bazą. 

 

4. Poglądowy plan pomieszczenia, w którym zamontowana ma być pętla indukcyjna. 
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