ZAŁĄCZNIK NR 1 – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Na przedmiot zamówienia składa się:
1. Aparat cyfrowy – 2 szt.
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Zbliżenie optyczne min.:
Zbliżenie cyfrowe min;
Wifi:
GPS:

CMOS
do 18
do 18
min. 100
1
4,3–357 mm
TAK
LCD
3 cale
elektroniczny, 100% pokrycia kadru
ruchomy
SD, SDHC, SDXC
JPEG,
MOV
z dźwiękiem
LPCM stereo
Full HD (1920 x 1080)
1920 x 1080
Wbudowana
USB (micro), HDMI (micro), mikrofon,
akumulator
1/4
optyczny
f/2,8 do 6,5
Optyczna redukcja drgań (zdjęcia), optyczna i
elektroniczna redukcja drgań (filmy)
83x
4x
tak
tak
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Minimalne parametry techniczne aparatu:
Rodzaj matrycy:
Ilość megapikseli - efektywnie:
Ilość megapikseli - całkowita:
Zoom optyczny:
Ilość obiektywów w zestawie:
Ogniskowa/Zakres ogniskowych min.:
Manualne ostrzenie:
Wyświetlacz:
Przekątna ekranu [cal]:
Cechy wizjera:
Ekran:
Zapis danych:
Format zapisywanych plików – zdjęcia:
Format zapisywanych plików - filmy:
Nagrywanie sekwencji video:
Rejestrowanie dźwięku min.:
Min. rozdzielczość filmu:
Wielkość obrazu (piksele) min.:
Lampa błyskowa:
Połączenia min.:
Rodzaj akumulatora/baterii:
Gniazdo statywowe:
Stabilizator:
Otwór względny
Redukcja drgań:

W zestawie z aparatem znajdować się ma:
•
•
•
•
•
•
•

akumulator,
instrukcja obsługi w języku polskim,
kabel USB,
karta gwarancyjna,
ładowarka,
pasek,
pokrywa na obiektyw.

2. Statyw do aparatu – 2 szt.
Wysokość całkowita (cm):
Kolor:
gwint mocujący:
Waga:
Wykonanie:
Głowica:
Ilość sekcji nóg:

1,80 – 2,00 m
czarny
1/4"
maks. 1,5 kg
wzmocnione aluminium
3D z poziomicą
3

Proponowane w ofercie Wykonawcy urządzenie winno być fabrycznie nowe należytej jakości, sprawne,
wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych, nieobciążone
jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich, nieużywane, nie powystawowe. Pod pojęciem
fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu
uszkodzenia.
Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt fotograficzny.
Cena obejmie wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty
transportu.
Termin dostawy nie później niż 30 września 2019 r.
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1. Jeżeli w dokumentach dotyczących zamówienia użyte zostały nazwy własne urządzeń materiałów
lub nazwy producentów, oznacza to jedynie, że są to urządzenia, których parametry spełniają
techniczne minimalne wymagania Zamawiającego.
2. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne pod warunkiem, że materiały i urządzenia
użyte do ich realizacji będą posiadały parametry techniczne nie gorsze od wymienionych w
dokumentacji zamówienia

2

Informacja dotycząca równoważności :
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3. Jeżeli wykonawca zamierza zastosować rozwiązania równoważne zobowiązany jest dostarczyć
wraz ofertą : karty katalogowe urządzeń, certyfikaty i deklaracje zgodności, które umożliwią
Zamawiającemu dokonanie porównania parametrów technicznych.
4. Udowodnienie równoważności zastosowanych rozwiązań jest obowiązkiem Wykonawcy.
5. Jeżeli w którymkolwiek fragmencie dokumentacji użyto zastrzeżonych nazw lub znaków
handlowych produktów miało to jedynie charakter opisowy, dopuszcza się użycie innych
produktów o cechach równoważnych.

