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OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

dla postępowania pn. „Wynajem sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem, demontażem oraz 

wsparciem technicznym na potrzeby realizacji wydarzeń Mazowieckiego Teatru Muzycznego 

im. Jana Kiepury w okresie 30.01 - 12.02.2023 r.” – sprawa nr ZO/03/23 

 

Wynajem sprzętu nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń w ramach działalności prowadzonej 

przez Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, obejmującej swym zakresem zarówno działania 

artystyczne (teatralne), jak i wydarzenia polegające na wynajmowaniu powierzchni teatralnych  

i kinowych dla podmiotów zewnętrznych w związku ze szkoleniem, eventem, czy też konferencją.  

 

Wynajem przewidziany jest na potrzeby realizacji następujących wydarzeń: 

1) organizacja Konferencji oraz występ artystyczny -  30.01.2023 r. 

2) realizacja prób i spektakli „Błękitny Zamek” -  4.02-8.02.2023 r. 

3) realizacja prób i spektakli „Dla Ciebie śpiewałem” - 10-11.02. 2023 r. 

 

Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane w obiekcie Teatru, przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie  

w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia demontażu.  

 

Z uwagi na różnorodny charakter wydarzeń realizowanych przez Teatr, ostateczne terminy realizacji 

oraz czas ich trwania, a także specyfika całego przedsięwzięcia mogą być potwierdzane przez 

Zamawiającego do 3 dni przed ich realizacją. 

 

Część wyposażenia (system nagłośnienia frontowego, podstawowy system mikrofonów 

bezprzewodowych, system okablowania, system konsolety fonicznej itp.) należy zamontować w Sali 

Teatralnej na stałe na cały okres najmu.  

 

Zamówienie dotyczy wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, w którego zakres wchodzi: montaż, 

demontaż oraz wsparcie techniczne dla sprzętu zgodnie z poniższymi maksymalnymi wymaganiami*: 

 

W poniższej tabeli podano wyposażenie stałe, które należy dostarczyć i zamontować w siedzibie 

Zamawiającego na stałe. Podane parametry techniczne należy traktować jako minimalne wymagania 

Zamawiającego. W przypadku użycia nazw własnych Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań 

równoważnych rozumianych jako posiadające najważniejsze parametry techniczne i funkcjonalne nie 

gorsze niż wymienione. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany 

jest dostarczyć do oferty ich karty katalogowe. Podane ilości urządzeń należy traktować jako minimalne. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kompletne wyposażenie elektroakustyczne na potrzeby 

realizacji w/w wydarzeń artystycznych. 
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Wyposażenie 
podstawowe 

Ilość Wymagania techniczne 

 

System 

nagłośnienia 

frontowego 

6 urządzeń stałokątowch lub 

12 urządzeń 

zmiennokątowych linearray, 

3 urządzenia niskotonowe 

Zestaw głośnikowy Line Array wyposażony  

w przetwornik 10” lub 12 

Zestaw głośnikowy niskotonowy wyposażony  

w przetwornik co najmniej 18”. 

System wyposażony w dedykowane przez 

producenta wzmacniacze mocy posiadające 

dedykowane przez producenta presety (nastawy). 

System wyposażony we wszystkie niezbędne 

akcesoria montażowe umożliwiające zawieszenie 

gron głośnikowych oraz komplet okablowania. 

System 

monitorów 

scenicznych 

8 szt. Zestawy głośnikowe wyposażone w przetwornik 

nie mniejszy niż 8” i nie większy niż 12”.  Zestawy 

głośnikowe pochodzące od tego samego 

producenta co system nagłośnienia frontowego.   

 

System wyposażony w dedykowane przez 

producenta wzmacniacze mocy posiadające 

dedykowane przez producenta presety (nastawy). 

System wyposażony we wszystkie niezbędne 

akcesoria montażowe umożliwiające zawieszenie 

co najmniej 4 urządzeń oraz komplet okablowania 

dla wszystkich urządzeń. 

System cyfrowej 

konsolety 

fonicznej 

1 kpl. System złożony z cyfrowej konsolety fonicznej 

umożliwiającej przetwarzanie co najmniej 64 

sygnałów fonicznych wejściowych oraz co najmniej 

24 szyn wyjściowych. W komplecie  

z dedykowanym stageboxem (lub ich kompletem) 

umożliwiającym cyfrową transmisję co najmniej 48 

sygnałów fonicznych ze sceny. System konsolety 

wyposażony w interfejs DANTE lub równoważny 

umożliwiający rejestrację co najmniej 64 sygnałów 

fonicznych. W komplecie z niezbędnym 

okablowaniem oraz akcesoriami. 

System 

mikrofonów 

bezprzewodowych 

18 kanałów – „Błękitny 

Zamek” 

 

6 kanałów – „Dla Ciebie 

śpiewałem” 

 

Zaopatrzenie zgodnie ze z poniższą specyfikacją do 

konkretnego Wydarzenia.  

Odbiorniki bezprzewodowe (2 lub 4 kanałowe)  

w komplecie z antenami kierunkowymi, splitterami 

analogowymi, niezbędnym okablowaniem.  

System wyposażony w odbiorniki typu bodypack  

w komplecie z miniaturowymi mikrofonami 

nagłownymi w kolorze cielistym.  
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System 

mikrofonów 

przewodowych 

1 kpl. Poniżej podano przykładowe modele mikrofonów 

przewodowych. Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić w ofercie ilość przetworników adekwatną 

do realizacji planowanych wydarzeń artystycznych.  

• mikrofon dedykowany do instrumentów dętych lub 

szarpanych, przetwornik pojemnościowy  

o kardioidalnej lub superkardioidalnej 

charakterystyce kierunkowości jak AudioTechnica 

ATM350/ DPA4099/ Electro Voice RE920x lub 

równoważne 

• mikrofon instrumentalny dynamiczny jak Electro 

Voice ND868/ND86 lub rónoważne 

• mikrofon instrumentalny dynamiczny jak Sshure 

SM57 lub równoważny 

• mikrofon instrumentalny dynamiczny jak 

Sennheiser e905/ Electro Voice ND 46 lub 

równoważny 

• mikrofon instrumentalny dynamiczny jak 

Sennheiser e604/ Electro Voice ND 44 lub 

równoważny 

• Mikrofon pojemnościowy instrumentalny jak Shure 

SM81/ Electro Voice ND 66 lub równoważny 

• mikrofon pojemnościowy instrumentalny jak 

Neumann KM184 lub równoważny 

• mikrofon wokalowy jak Shure SM58/ Electro Voice 

ND 76 lub równoważny 

Statywy  1 kpl. Zestaw statywów złożony co najmniej z: 

• 20 wysokich mikrofonowych (100 – 200 cm) 

• 10 niskich mikrofonowych (65 – 155 cm)  

• 4 głośnikowych na podstawie kołowej 

Akcesoria 1 kpl. Komplet akcesoriów estradowych umożliwiających 

realizację wydarzeń kulturalnych bazujących na w/w 

systemie elektroakustycznym. Zestaw złożony co 

najmniej z: 

• Kompletne okablowanie prądowe wraz z rozdzielnią 
(przyłącze 63A) 

• Kompletne okablowanie sygnałowe, (XLR, TRS, TS, 
miniTRS, RCA itp.) 

• Przewody wieloparowe minimum 16ch – minimum 
2 szt. długości 15-25m 
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• D.I. BOXjak. Radial, BSS, Telefunken, Klark Teknik – 

minimum 8 kanałów 

• Separator – minimum 4 kanały 

System odsłuchu 

w garderobie 

1 kpl. System odsłuchu akcji scenicznej w garderobie złożony 

co najmniej z mikrofonu nasłuchu, zestawu 

głośnikowego 8” oraz niezbędnego wyposażenia jak 

wzmacniacz mocy, okablowanie, akcesoria montażowe. 

 

Wymagany potencjał osobowy: technik dźwięku do dyspozycji zgodnie z harmonogramem z możliwością 

zwiększenia zakresu czasowego o kolejne realizacje w ramach dodatkowego zlecenia. 

 

Wstępny Harmonogram wydarzeń:  

1) Konferencja oraz występ artystyczny 30.01.2023 (09:00-16:00) – 1 TECHNIK  

2) Spektakle „Błękitny Zamek” (czas trwania 3:15 z przerwą): 1 TECHNIK, 1 MONITOROWIEC 

4 lutego, godz. 12:00 - próba całości 

4 lutego, godz. 19.00 - spektakl  

5 lutego, g. 18:00 – spektakl  

6 lutego, g. 10:00 – spektakl  

7 lutego, g. 10:00 – spektakl  

8 lutego, g. 10:00 – spektakl  

3) Spektakle „Dla Ciebie śpiewałem” (czas trwania 1:30 bez przerwy)): 1 TECHNIK 

10 lutego, g. 18:00 – próba 

11 lutego, g. 12:00 – próba 

11 lutego, g. 19:00 – spektakl 

12 lutego, g. 15:00/ 18:00 – 2 spektakle 

 

Specyfikacja poszczególnych wydarzeń:  

 

1) KONFERENCJA ORAZ WYSTĘP ARTYSTYCZNY 30.01.2023 (09:00-16:00): 

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA: 

a) dwójka solistów - 3 mikrofony na statywie (bezprzewodowe) 

b) fortepian elektroniczny 

 2)       CZĘŚĆ KONFERENCYJNA:  

1 bezprzewodowy mikrofon do ręki do prowadzenia prezentacji (które odbędą się na ekranach 

LED) + mikrofon na mównice (gęsia szyja)? + jeden mikrofon na statywie dla odbierających 

nagrody  
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2) BŁEKITNY ZAMEK 

a) SOLIŚCI:  11 osób (mikroporty) 

b) CHÓR:  6 osób (mikroporty) 

c) ZESPÓŁ MUZYCZNY w tzw. orkiestronie pod sceną: 9 osób: skrzypce, wiolonczela, flet, 

klarnet, waltornia, fortepian elektroniczny,  gitara akustyczna/ gitara elektroniczna  

(2 instrumenty na jednego muzyka),  gitara basowa, instrumenty perkusyjne   

d) Tancerze stepujący: 2 tancerzy, nagłaśniamy ich step (mikrofony przy obuwiu) 

 

3) DLA CIEBIE ŚPIEWAŁEM: 

a) SOLIŚCI:  5 osób (mikroporty) 

b) ZESPÓŁ MUZYCZNY w tzw. orkiestronie pod sceną: 5 osób (fortepian elektroniczny, 

skrzypce, bandoneon/akordeon, kontrabas, instrumenty perkusyjne. 

c) Konieczna możliwość „wypuszczania” dodatkowych dźwięków w trakcie spektaklu: 

dodatkowe utwory (np. stara płyta) 

 

Odsłuch w garderobie (sala nr 3). 

 

 

*Przytoczone symbole w opisie przedmiotu zamówienia służą tylko i wyłącznie do celów poglądowych; 

Wykonawca może zaoferować inny sprzęt/osprzęt nagłośnieniowy o takich samych lub zbliżonych 

parametrach technicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      …………………….…………………………………………………………… 
[w zastępstwie Dyrektora Mazowieckiego Teatru Muzycznego 

im. Jana Kiepury] 
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