
Dotyczy szacowania ceny wykonania systemu multimedialnego do wystawy poświęconej 

tradycyjnemu garbownictwu, w budynku zabytkowej garbarni z Koniakowa (GPE-229) ze 

zbiorów Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. 

 

W związku z planowaniem wykonania wystawy poświęconej tradycyjnemu 

garbownictwu, umieszczonej w budynku zabytkowej garbarni z Koniakowa i opartej w 

znacznej mierze na systemie multimedialnym, zwracamy się o przedstawienie oferty cenowej 

wykonania część wystawy realizującej poniższe założenia we wskazanym zakresie. 

 

I Ogólne założenia wystawy 

Na wystawie pn. "Na własnej skórze. Tradycyjne garbarstwo" w innowacyjny sposób 

zaprezentowane zostaną dawne techniki obróbki skóry. Z uwagi na specyfikę obiektu 

niemożliwe byłoby usytuowanie na ekspozycji środków chemicznych lub też 

niewygarbowanych skór. Dlatego integralną częścią wystawy będą urządzenia multimedialne. 

Dzięki generowanemu przez nie systemowi dźwięków i obrazów, zmysły (wzrok i słuch) 

zwiedzających będą nieustannie pobudzane do poznawczej aktywności. W myśl słów 

Konfucjusza „powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól mi zrobić a 

zrozumiem”. Wykorzystane urządzenia multimedialne nie tylko zwiększą wrażenia wizualne 

czy brzmieniowe, ale też – poprzez łączenie rozmaitych technik przekazywania informacji – 

ułatwią zapamiętywanie prezentowanych treści. Zwiedzający garbarnię staną się zatem 

widzami multimedialnego spektaklu etnograficznego o procesie garbowania. Historia i 

techniki garbarskie zaprezentowane zostaną więc w atrakcyjnej (zaś edukacyjnie najbardziej 

efektywnej) formie narracyjnej, z pominięciem tradycyjnych wielkoformatowych plansz 

informacyjnych.  

Z wnętrza obiektu dobiegać będą odgłosy pracy, które – słyszalne na zewnątrz, z terenu 

Muzeum – zachęcać będą zwiedzających do przekroczenia progu chałupy. Odgłosy dźwiękowe 

będą zapętlone aż do chwili wejścia zwiedzającego na ekspozycję garbarni, co będzie zachęcać 

zwiedzających do odwiedzin obiektu. Seans rozpocznie się od razu po wejściu zwiedzającego 

do obiektu, co wywoła efekt bezpośredniego wkroczenia w dawny świat garbarzy. Z głośnika 

dobiegać będą nawoływania na obiad, słychać będzie głosy opuszczających garbarnię 

pracowników. Zwiedzający zostanie sam na sam z materią muzealną. Z głośnika dobiegać 

będzie krótkie powitanie, wypowiadane przez lektora. Lektor będzie równocześnie 

narratorem seansu. Scenariusz nagrań zostanie opracowany przez pracowników MGPE. 

Podświetlą się poszczególne przestrzenie garbarni – kadzie, narzędzia i skóry. Na 

płaszczyznach otworów pięciu kadzi znajdą się wysokiej jakości zdjęcia umieszczone na 

tworzywie sztucznym (np. pleksi), przedstawiające ich zawartość (w jednej kadzi czysta woda, 

w drugiej woda wymieszana z korą świerkową – tzw. "łub" – w innej wapno). Zdjęcia 

podświetlone będą przez znajdujące się wewnątrz kadzi oświetlenie. Głos lektora opisze nie 

tylko poszczególne kadzie i narzędzia, ale także przedstawi cały proces garbowania. 

Zwiedzający będzie podążał wzrokiem za podświetleniem oraz głosem lektora. Po 

zaprezentowaniu wszystkich elementów ekspozycji nastąpi koniec projekcji.  



 

II Przedmiot zapytania: wykonanie systemu multimedialnego  

1. Zakup elementów zawartych w poniższej specyfikacji. 
 
2. Opracowanie i dostarczenie programu zawiadującego multimediami. 
 
3. Adaptacja istniejącej instalacji elektrycznej do systemu multimediów: 
a) przewodów 230V AC w kadziach i dołożenie kabli gdzie instalacja elektryczna nie istnieje, 
b) montaż w kadziach zasilaczy 24V 4,5A wraz z taśmami LED  
c) podłączenie przewodów wychodzących z kadzi do przekaźników półprzewodnikowych, 
d) montaż szafki aluminiowej po prawej stronie przy wejściu obiektu, zawierającej: komputer 
jednopłytkowy, wzmacniacze dźwięku, karty dźwiękowe, przekaźniki półprzewodnikowe, 
rozdzielnie z przełącznikami nadprądowymi, listwami antyprzepięciowymi oraz gniazdkami. 
e)  częściowy demontaż i montaż kamiennej posadzki w celu przeprowadzenia kabli 230V. 

 
4. Montaż nowych elementów: 
 

4.1 Systemu nagłośnieniowego na zewnątrz i wewnątrz obiektu: 
a) montaż przewodów głośnikowych (poprowadzenie wzdłuż ściany na strych). 

 
4.2 Instalacji elektrycznej. 

 
4.3 Oświetlenia pod stropem i w kadziach: 
a) doprowadzenie  przewodu 230V na strych (w tym gniazdka z podpiętym zasilaczem w 

systemie 12V dla oświetlenia), 
b) montaż 4 punktów oświetleniowych pod stropem na środku obiektu (reflektory 5W 

390lm), 
c) montaż 2 punktów oświetleniowych pod stropem bliżej ściany po przeciwnej stronie 

od wejścia (reflektory 5W 320 lm). 
 

4.4. Urządzenia odtwarzającego i zarządzającego systemem multimediów i oświetleniem: 
a) montaż przewodów 230V do przekaźników SSR, 
b) montaż przekaźników półprzewodnikowych z komputerem jednopłytkowym, 
c) montaż czujnika PIR nad wejściem do garbarni, 
d) montaż czujnika PIR aktywnym kablem USB z komputerem jednopłytkowym 

znajdującym się w skrzynce aluminiowej. 
 
 

III Specyfikacja elementów systemu multimedialnego: 
 

1. Jednopłytkowy komputer nr 1: 
    • rdzeń: min. Quad-Core ARM Cortex-A54, 
    • system operacyjny: oparty na jądrze Linux, 
    • pamięć: karta microSDHC, pojemność: min. 16 GB, klasa: min. 10, prędkość pracy: min.    
       60 MB/s odczytu,  min. 10 MB/s zapisu, 
    • gniazdo GPIO: 40 pin (2x20pin) 2,54mm raster, 
    • zasilanie: 5,1 V, 



    • interfejs USB: min. 2xUSB 2.0, 
    • interfejs sieciowy: port Ethernet, 
    • komunikacja: UART, SPI, I2C, GPIO. 
 
2 Jednopłytkowy komputer numer 2: 
    • system operacyjny: oparty na jądrze Linux, 
    • procesor: min. Broadcom BCM2835  

 • pamięć: karta microSDHC, pojemność: min. 16 GB, klasa: min. 10, prędkość pracy: min.  
    60 MB/s odczytu, min. 10 MB/s zapisu, 

    • gniazdo GPIO: 40 pin (2x20pin) 2,54mm raster, 
    • zasilanie: 5,1 V, 
    • interfejs USB: min. 1xUSB 2.0, 
    • interfejs sieciowy: port Ethernet, 
    • komunikacja: UART, SPI, I2C, GPIO. 
       
2. Zegar czasu rzeczywistego RTC: 
    • napięcie zasilania: od 2,3 V do 5,5 V, 
    • komunikacja: magistrala I2C, 
    • złącze: raster 2,54 mm, kompatybilny z goldpin, 
    • awaryjne zasilanie bateryjne. 
       
3. Zasilacze do jednopłytkowych komputerów (w ilości 2 sztuk): 
    • napięcie wejściowe: AC od 100 V do 240 V / 50-60 Hz, 
    • napięcie wyjściowe: DC 5V, 
    • złącze: wtyk USB-C lub miniUSB (w zależności od gniazdka urządzenia), 
    • prąd wyjściowy: min. 2,5 A. 
            
5. Czujnik PIR: 
    • napięcie zasilania DC: min. 3,3 V, maks. 20 V 
    • zakres pomiarowy: min. 3 m, 
    • kąt widzenia: min. 100 °, 
    • wyjście cyfrowe: stan wysoki (3,3 V) - obiekt wykryty, stan niski (0 V) - brak obiektu, 
    • złącza: goldpin 2,54 mm. 
      
6. Przekaźnik półprzewodnikowy SSR (6 szt.): 
    • napięcie pracy (wyjście): od 24 V do 380 V AC, 
    • napięcie sterujące (wejście): od 3 V do 32 V DC, 
    • prąd znamionowy: 25 A, 
    • temperatura pracy: od -30°C do +80°C. 
       
7. Karta dźwiękowa USB (2 szt.): 
    • poziom wyjścia: RMS 2V, 
    • pasmo przenoszenia: 20-20.000 Hz, 
    • interfejs wyjścia: RCA R / L output, 
    • SNR :<96dB, 
    • USB: SA9023 24bit / 96kHz, 
    • zasilanie: 5V USB. 



       
8. Wzmacniacz dźwięku (2 szt.): 
    • moc: 2x30W, 
    • klasa D, 
    • wejście: Aux – złącze RCA Cinch, 
    • potencjometr do regulacji wzmocnienie stereo - siły głosu, 
    • złącze do podłączenia głośników do przykręcenia przewodów. 
       
9. Para głośników naściennych (2 zestawy): 
    • moc znamionowa: 2x30 W RMS (8 Ω), 
    • odporność na warunki atmosferyczne: IP55, 
    • obudowa: tworzywo sztuczne z maskownicą aluminiową, kolor czarny, 
    • temperatura pracy: -20 °C do +50 °C. 
       
10. Taśma LED (30 m): 
    • napięcie zasilania: 24V DC, 
    • moc: min. 14 W/metr, 
    • ilość diod: min.120/metr, 
    • luminacja: min. 760 lm/metr, 
    • kolor: biały,  
    • odporność na warunki atmosferyczne: min. IP44, 
    • wymiary: szerokość 8mm, wysokość 16mm, 
    • kąt świecenia: 120°, 
    • dopuszczalna temperatura otoczenia: -40°C - +80°C. 
            
11. Zasilacz do taśm LED (5 szt.) 
    • napięcie zasilania: AC od 200 V do 240 V, 
    • napięcie wyjściowe: 24 V DC, 
    • prąd wyjściowy: 4,15 A, 
    • moc: 100 W. 
       
12. Kabel cinch-cinch (2 szt.): 
    • Długość: 1m, 
    • końcówka z jednej i drugiej strony: 2x wtyk RCA CINCH, 
    • przewód: ekranowany, miedź beztlenowa OFC, 
    • końcówki: aluminiowa obudowa, pozłacane styki, 
    • izolacja: 100 MΩ. 
 
13. Kabel głośnikowy (40 m): 
    • rezystancja: 4,5 Ohm /km, 
    • pojemność: 180 pF /m, 
    • średnica : 11mm, 
    • przekroje przewodników: 2 x 4 mm2, 
    • przewodniki z czystej miedzi beztlenowej OFC. 
       
14. Przewód prądowy (100m): 
    • napięcie: do 230 V, 



    • 2x1,5 mm2. 
 
15. Wyłącznik nadprądowy (4 szt.): 
    • prąd znamionowy: 16A, 
    • poziom ochrony: min. IP20, 
    • temperatura pracy: od -25°C do +55°C. 
 
16. Gniazda natynkowe (2 szt.): 
    • podwójne, 
    • kolor: brązowy, 
    • prąd znamionowy: 16 A, 
    • poziom ochrony: IP44. 
 
17. Wtyczka (6 szt.): 
    • napięcie: 230V, 
    • prąd znamionowy: 16A, 
    • poziom ochrony: min. IP44. 
   
18. Reflektor kierunkowy (4 szt.): 
    • materiał: aluminium, szkło hartowane, 
    • kolor: czarny, 
    • zasilanie: 12 V AC / DC, 
    • źródło światła: 5 W LED  MR16, 
    • strumień świetlny: 390 lm, 
    • temperatura barwowa światła: 3000 K. 
       
19. Reflektor kierunkowy (2 szt.): 
    • materiał: stal nierdzewna i szkło, 
    • źródło światła: Power LED 5W MR16, 
    • strumień świetlny: 320 lm, 
    • barwa światła: ciepła biała, 
    • temperatura barwowa światła: 3000 K. 
       
20. Przedłużacz   SPT-1: 
    • długość: 2 m, 
    • poziom ochrony: IP44. 
       
21. Rozgałęziacz z 3 gniazdami SPT-1 (2 szt.): 
    • poziom ochrony: IP44, 
    • długość: 20 cm. 
     
22. Transformator SPT-1: 
    • napięcie znamieniowe: 12V, 
    • napięcie wchodzące: 230V, 
    • moc: 60W, 
    • poziom ochrony: IP44. 
      



23. Złącze do przewodu SPT1 wkręcane: 
    • napięcie pracy: 12 V, 
    • stopień IP: 44. 
       
24. Kabel instalacyjny (20m): 
    • żyły miedziane: 3, 
    • przekrój przewodu: 1,5mm2. 
       
25. Gniazdko natynkowe pojedyncze: 
    • poziom ochrony: IP55, 
    • prąd znamionowy: 16A. 
       
26. Listwa antyprzepięciowa (2 szt.): 
    • dopuszczalne obciążenie: 23000 W, 
    • napięcie znamionowe: 230V, 
    • filtr przeciwprzepięciowy, 
    • 5 gniazdek. 
       
27. Obudowa na wzmacniacz (2 szt.): 
    • wymiary: 110 x 90 x 49 mm, 
    • materiał: polistyren. 
       
28. Obudowa na czujnik PIR: 
    • materiał: tworzywo sztuczne Z-ULTRAT. 
      
29. Zasilacz do wzmacniaczy (2 szt.): 
    • napięcia znamionowe: 24V, 
    • prąd znamionowy: 5A, 
    • wtyczka: 5,5x2,5. 
     
30. Obudowa do jednopłytkowego komputera: 
    • materiał wykonania: aluminium, 
    • 2 wentylatory, 
    • termopady, 
    • śrubki montażowe. 
 
32. Skrzynka natynkowa aluminiowa: 
    • szerokość - 700 mm, 
    • wysokość - 500 mm, 
    • głębokość - 400 mm, 
    • materiał: blacha stalowa ocynkowana o grubości 0,8 – 1,2mm, 
    • drzwi zamykane zamkiem bębenkowym. 
 
33. Kabel USB aktywny (2 szt.): 
    • długość: 10 m, 
    • wtyczka: USB 2.0, 
    • gniazdo: USB 2.0. 



 
 

Proszę podać szacunkową cenę usługi wykonania opisanej części wystawy według 

proponowanej specyfikacji (kwota netto i brutto). 

 

Termin składania ofert: do 25.10.2019 godz. 9:00. 

 

Jednocześnie informujemy, ze niniejsze ogłoszenie nie jest postanowieniem o udzielenie 

zamówienia. 

Zapytanie służy jedynie zapoznaniu się z realnymi cenami tego typu usług. 

 

Kontakt: Wojciech Madeja 

Tel. +48 32 241 07 18 w. 212, 535 410 101 

e-mail: madeja@muzeumgpe-chorzow.pl 

 

W załączniku zdjęcie budynku garbarni oraz plan koncepcyjny projektu. 

mailto:madeja@muzeumgpe-chorzow.pl

