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KARTA BEZPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO 

Prosimy o wypełnienie karty, wpisanie danych w celu złożenia zamówienia na BEZPŁATNE 

UDOSTĘPNIENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej 

Rodziny z Nazaretu w Ostrzeszowie.  

 

Kartę prosimy dostarczyć osobiście do DZZ w Ostrzeszowie w terminie min. 3 tygodni przed 

udostępnieniem sprzętu nagłaśniającego.  

Dane adresowe: 

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu 

ul. Leśna 5 

63-500 Ostrzeszów 

 

Dane kontaktowe Podmiotu 

Nazwa, Adres Podmiotu  
NIP: 

 

Imię i nazwisko osoby 
reprezentującej Podmiot 

oraz tel. kontaktowy 

 

Imię i nazwisko osoby sprawującej 
nadzór techniczny nad  sprzętem, 

tel. kontaktowy 

 

Charakter przedsięwzięcia 
 

 

Data i miejsce Przedsięwzięcia 

 

Termin udostępnienia sprzętu nagłaśniającego 
od-do 

 

Prosimy o zaznaczenie w odpowiedniej kratce, znakiem X , który sprzęt będzie przedmiotem 

wypożyczenia, podsumowanie liczby pozycji i wartości wypożyczanego sprzętu. 
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Zestawienie nagłośnienia będącego w dyspozycji DZZ w Ostrzeszowie 
Lp.  

Wyszczególnienie/nazwa pozycji 
Wartość pozycji  

(w zł) 
Wstaw 

X 
Wartość 

1.  głośnik ze wzmacniaczem i procesorem dźwięku 3200,00   

2.  głośnik ze wzmacniaczem i procesorem dźwięku 3200,00   

3.  

kabel łączący głośniki (składa się z dwóch części: 

jedna część łączy głośniki, a druga część 

funkcjonalnie łączy głośniki z mikserem)  

600,00 (2x300)   

4.  mikser 2200,00   

5.  

dedykowany zasilacz (składa się z 3 elementów 

funkcjonalnie wbudowanych w element 

nagłośnienia, który wzmacnia, tj. w każdy  

z głośników (Lp. 1 i Lp. 2)  oraz w mikser (Lp. 4) 

600,00 (3x200,00)   

6.  mikrofon pojemnościowy 400,00   

7.  mikrofon pojemnościowy 400,00   

8.  kabel do mikrofonu pojemnościowego 250,00   

9.  kabel do mikrofonu pojemnościowego 250,00   

10.  mikrofon dynamiczny 300,00   

11.  mikrofon dynamiczny 300,00   

12.  statyw do mikrofonu 300,00   

13.  statyw do mikrofonu 300,00   

14.  statyw do mikrofonu pojemnościowego 350,00   

15.  statyw do mikrofonu pojemnościowego 350,00   

Razem liczba pozycji/wartość  13 000,00   

Po pozytywnej akceptacji zamówienia, podpisana zostanie stosowna umowa dotycząca zasad 

bezpłatnego udostępniania sprzętu i instrumentów.  

KARTA BEZPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO będzie stanowiła załącznik do 

umowy.  

 

………………………………………………………………  

Podpis Podmiotu 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis Przełożonej Domu 


