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I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu
filmowego.
II. FINANSOWANIE
Zamówienie będzie finansowane z pozakonkursowego projektu: “Włączenie kwalifikacji
innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy na poziomie krajowym i
regionalnym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego

Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Kamera – 1 szt.
Bezlusterkowiec z pełną klatką. Możliwością nagrywania w wersji 4K. Stabilizacją
matrycy oraz podwójnym slot na karty SD. Maksymalny poziom czułości na warunki
oświetlenia powinien wynosić 25600 ISO lub więcej.
2. Obiektyw – 1 szt.
Stałoogniskowy 50 mm (lub 55)/ 1.8 lub mniej, z wbudowanym Auto Focus-em oraz
z bagnetem typu E (typ mocowania firmy SONY) lub posiadający przejściówkę
pozwalającą na pracę z systemem bagnetów E.
3. Statyw – 1 szt.
Filmowy 2-stopniowy lub więcej, z głowicą 3D, mocowanie płyty: śruba ¼ cala z kółkiem
video, udźwig: 6 kg lub więcej, tryb oporu: stały, tryb przechyłu: +90°/ -80°, wysokość
158 cm lub więcej.
4. Karty SD – 2 szt.
Pojemność 64 GB, prędkość zapisu/odczytu min 95 MB/s, Format: SDXC, Klasa: Class 10
lub wyższa, Full HD video (1080p) przy 30 kl.

5. Stabilizator – 1 szt.
3-osiowy (lub więcej) gimbal (elektroniczny) ręczny mogący unieść kamerę z
obiektywem i mikrofonem.
6. Lampy LED z bateriami – 3 szt.
Lampa LED wraz z wrotami i softboxem; możliwość płynnej regulacji mocy oświetlenia
i barwy (3200K - 5500K); zasilane prądem stałym z zasilacza i baterii. Ilość diod: 672 lub
więcej, Natężenie oświetlenia: 1920 luksów (odległość 1m) lub więcej.
7. Statyw oświetleniowy – 3 szt.
Głowica 16 mm. z trzpieniem 1/4ʺ, wysokość po rozłożeniu 290 cm lub więcej. Udźwig 6
kg albo więcej.
8. Mikrofon nakamerowy - 1 szt.
Mikrofon pojemnościowy kompatybilny z kamerą. Pasma przenoszenia: 100Hz 16000Hz, z maksymalnym SPL nie mniejszym niż 120dB,
9. Mikroport – 1 szt.
Mikrofon bezprzewodowy (zestaw: nadajnik, odbiornik, mikrofon i inne akcesoria
niezbędne do działania) z możliwością podłączenia do kamery wtykiem Minijack.
10. Urządzenia + okablowanie + przejściówka – po 1 szt.
1) Urządzenie umożliwiające transmisję LIVE w jakości FullHD poprzez
połączenie kamery do komputera/laptopa,
2) Kabel HDMI o min. długości 10 m,
3) Przejściówka o rodzaju złącza micro HDMI i HDMI, umożliwiająca
podłączenie pod dowolnym kątem (łamana).
11. Plecak – 1 szt.
Plecak dedykowany pod sprzęt filmowo-fotograficzny na kółkach i z wyciąganą rączką
(zawierający specjalne przegródki dedykowane na aparat, obiektywy, kable i tp.).
Pojemność plecaka powinna być na tyle duża by zmieścić: kamerę, 3x obiektyw, lampa
LED oraz inne mniejsze akcesoria.
IV. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Sprzęt wymieniony w OPZ w poz. 1do 11 musi być ze sobą kompatybilny i zapewniać
bezkolizyjną pracę.
2. Zamawiający informuje, że posiada obiektywy SONY E PZ 16-50mm F 3.5-5.6 OSS oraz E
55-210mm F 4.5-6.3 OSS. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być kompatybilny
w wymienionymi obiektywami i zapewnić bezkolizyjną pracę.

V. WYMAGANIA DODATKOWE
1. Gwarancja
Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt na okres 24 miesięcy (chyba, że w
poszczególnym zakresie postanowiono inaczej i wskazano inny zakres gwarancji),
liczony od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia z nieodpłatnym
(wliczonym w cenę oferty) serwisem wynikającym z warunków gwarancji i naprawą w
okresie gwarancyjnym w miejscu użytkowania realizowaną przez osoby lub podmioty
posiadające stosowną autoryzację producenta. Szczegółowe warunki gwarancji określi
umowa.
2. Termin dostawy
Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby zamawiającego w ciągu 14 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.
3. Sposób płatności
Wynagrodzenie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT w terminie 21 dni od dnia jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, na
rachunek bankowy w niej wskazany. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest
zatwierdzony protokół zdawczo-odbiorczy.

