Znak sprawy: 2/POPW.01.01.02-26-0027/17
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie realizowane w ramach

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej I:

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.2
Rozwój startupów w Polsce Wschodniej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 -2020(POPW).
Umowa o dofinansowanie nr POPW.01.01.02-26-0027/17-00

I.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Oprogramowanie do realizacji unikalnych form wirtualnych kursów, zgodnie ze specyfikacją i
minimalnymi parametrami, określonymi w dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
2. Pakiet do tworzenia grafiki, animacji, wideo oraz treści internetowych, zgodnie ze specyfikacją i
minimalnymi parametrami, określonymi w dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
3. Zestawy komputerowe (2 szt.), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w
dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
4. Sieciowa macierz dyskowa (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w
dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia;
5. Komplet urządzeń do studia nagraniowego (1 komplet), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi
parametrami, określonymi w dalszej części Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamówienie w związku z realizowanym projektem pn. „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków
azjatyckich”, POPW.01.01.02-26-0027/17, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś
priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów,
Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.
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AD. 1 OPROGRAMOWANIE DO REALIZACJI UNIKALNYCH FORM WIRTUALNYCH KURSÓW
a) Oprogramowanie do realizacji unikalnych form wirtualnych kursów o następującej specyfikacji i
parametrach:
Nazwa Komponentu

Wymagania Minimalne i Parametry Techniczne

Typ

Licencja

Główne funkcje

Oprogramowanie umożliwiać powinno:
● realizację unikalnych form wirtualnych kursów dzięki tworzeniu responsywnych
materiałów eLearningowych bez programowania,
● transformowanie klasycznych komputerowych kursów w formy mobilne,
● dostęp do minimum 70 tys. szablonów wirtualnego nauczania,
● zarządzanie kursami i ich publikacja jednym kliknięciem,
● dostęp do zaawansowanych statystyk i analiz swoich kursów,
● zastosowanie spójnej dla wszystkich urządzeń typografii (fontów),
● pionowy i poziomy suwak do podglądu treści w szerokim krajobrazie urządzeń, od
320px do 1280px szerokości i od 100px do 5000px,
● elastyczne wsparcie tekstowe materiału wyświetlanego na urządzeniach mobilnych
(automatyczne zmniejszanie/powiększanie tekstu),
● automatyczna funkcja głosowa, która zamienia tekst w wysokiej jakości mowę za
pomocą kilku kliknięć,
● umożliwić tworzenie wysokiej jakości projekty z obrazami wektorowymi
skalowanymi na różne urządzenia i rozmiary bez utraty jakości.

Wymagania techniczne

Maksymalne wymagania techniczne, niezbędne do uruchomienia oprogramowania:
● procesor 1 GHz,
● 4 GB pamięci RAM,
● 6 GB wolnego miejsca na dysku twardym na potrzeby instalacji,
● Napęd DVD-ROM,
● 16-bitowa karta graficzna.

Funkcje dodatkowe

Wymagania dodatkowe, dotyczące oprogramowania:
● usługi walidacji, subskrypcji i dostępu do usług online,
● możliwość aktywacji oprogramowania przez Internet.
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AD. 2 PAKIET DO TWORZENIA GRAFIKI, ANIMACJI, WIDEO ORAZ TREŚCI INTERNETOWYCH
a) Pakiet do tworzenia grafiki, animacji, wideo oraz treści internetowych o następującej specyfikacji i
parametrach:
Nazwa Komponentu

Wymagania Minimalne i Parametry Techniczne

Typ

Licencja

Główne funkcje

Pakiet zaawansowanych narzędzi dla edukacji, zawierający:
● Aplikacja do montażu wideo, która powinna oferować zaawansowane funkcje
zarządzania multimediami, które pozwolą szybko przeglądać, tagować i filtrować
pliki. Oczekiwana jest funkcja magnetycznej osi czasu, która daje dostęp do
konfigurowalnych układów i narzędzi montażowych zaprojektowanych z myślą o
współczesnych, całkowicie cyfrowych procesach obróbki wideo,
● Aplikacja do produkcji muzyki zapewniać powinna dostęp do obszernej
biblioteki dźwięków, wtyczek MIDI ułatwiając komponowanie, nagrywanie,
edytowanie i miksowanie ścieżek o profesjonalnej jakości,
● Narzędzie animacyjne do tworzenia ruchomych napisów 3D, zapewniać
powinno płynne przejścia i realistyczne efekty do wykorzystania w projektach,
● Dodatek kodujący
, który powinien umożliwiać wybór ustawień generowania
materiału wynikowego, przyspieszenie pracy dzięki rozproszeniu kodowania na
wiele komputerów i łatwe opakowywanie gotowych treści do publikacji,
● Aplikacja do występów na żywo, która umożliwi przenoszenie dźwięków z
oprogramowania na scenę koncertową. Powinna umożliwiać zbudowanie własnej
setlisty z wykorzystaniem klawiszy, gitary i efektów wokalnych, między którymi
łatwo można się przełączać.

Wymagania techniczne

Maksymalne wymagania techniczne, niezbędne do uruchomienia oprogramowania:
● Aplikacja do montażu wideo:
- 8 GB pamięci RAM,
- karta graficzna obsługująca OpenCL, 1 GB pamięci VRAM,
- 4 GB dostępnego miejsca na dysku twardym.
● Aplikacja do produkcji muzyki:
- 4 GB pamięci RAM,
- wymaga 64-bitowych wtyczek Audio Units,
- 6 GB dostępnej przestrzeni dyskowej dla minimalnej instalacji.
● Narzędzie animacyjne do tworzenia ruchomych napisów 3D:
- 8 GB pamięci RAM,
- karta graficzna obsługująca OpenCL, 1 GB pamięci VRAM,
- 5 GB dostępnego miejsca na dysku.
● Dodatek kodujący:
- 8 GB pamięci RAM,
- karta graficzna z obsługą OpenCL, 1 GB pamięci VRAM,
- 1,5 GB dostępnego miejsca na dysku.
● Aplikacja do występów na żywo:
- 64-bitowy Audio Units plug-in,
- 6 GB wolnego miejsca na dysku dla minimalnej instalacji.
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Wymagania dodatkowe, dotyczące oprogramowania:
● Aplikacja do montażu wideo:
- magnetyczna oś czasu,
- automatyczna synchronizacja,
- dynamiczne porządkowanie zawartości,
- szeroka gama formatów (w tym z ProRes, RED, XAVC, AVCHD, H.264, FCPX),
- naprawianie problemów z dźwiękiem, takich jak szum, nadmierne szumy tła,
- synchronizacja wideo DSLR z oddzielnym dźwiękiem,
- intuicyjna klasyfikacja kolorów,
- dostrajanie określonego koloru lub obszaru ekranu za pomocą klawiszy i masek,
- tematyczne menu do tworzenia i nagrywania płyt DVD lub Blu-ray,
- wsparcie dla technologii HDR,
- pełną edycję filmów VR/360,
- wspiera dla wideo zakodowanego w HEVC/H.265,
- możliwość importu projektów wideo z iMovie na iOS.

●

Aplikacja do produkcji muzyki:
- obsługa paska dotykowego,
- autozapis,
- korekta wokali i zmiana melodii nagranego dźwięku,
- manipulowanie czasem i tempem każdego nagrania,
- wszechstronny parametr miksowania,
- syntezator,
- minimum 2000 zdefiniowanych efektów,
- minimum 1000 zdefiniowanych instrumentów,
- zdalne dodawanie nowych ścieżek do projektu za pośrednictwem chmury.

●

Narzędzie animacyjne do tworzenia ruchomych napisów 3D
- trójwymiarowe tytuły,
- projektowanie za pomocą szablonów,
- animowanie przy użyciu metod "przeciągnij i upuść",
- projektowanie w czasie rzeczywistym,
- eliminowanie drgań i stabilizacja obrazu,
- kompresowanie do niestandardowego kodowania (np. HEVC).

Funkcje szczegółowe

●

Dodatek kodujący:
- procesy wsadowe, usprawniające kodowanie dużej liczby plików,
- kompresowanie kodowania wideo w formacie HEVC,
- wbudowany moduł wykrywania błędów,
- kodowanie do szerokiej gamy standardowych formatów branżowych (w tym MPEG-4,
H.264, MXF i ProRes),
- generowanie plików dla strumieniowego przesyłania danych,
- konwertowanie plików pomiędzy formatami (np. NTSC na PAL, SD na HD),
- obsługa materiałów wideo o wysokiej dynamice (HDR),
- oczyszczanie i dostosowanie zawartości za pomocą filtrów obrazu,
- kodowanie między wieloma stacjami roboczymi.

●

Aplikacja do występów na żywo:
- współpraca z minimum 80 instrumentami,
- łączenie instrumentów i dźwięku “na żywo”,
- możliwość współpracy kontrolerów wyposażonych w USB i MIDI, takich jak klawiatury,
pedały i podkładki bębna ,
- automatyczne rozpoznawanie urządzeń,
- szybkie przypisywanie przycisków i suwaków do kontroli ekranowych,
- pełnoekranowy interfejs “na żywo”,
- zestaw syntezatorów, które zapewniają syntezę analogową, falowalną, FM, addytywną,
ziarnistą, spektralną i modelującą,
- dodawanie ruchu do utworów dzięki efektom modulacji,
- biblioteka zdefiniowanych instrumentów i efektów.
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AD. 3 ZESTAWY KOMPUTEROWE (2 SZT.)

a) Komputer (1 szt.)o następującej specyfikacji i parametrach:
Nazwa Komponentu

Wymagania Minimalne i Parametry Techniczne

Typ

Komputer typu All-In-One

Procesor

Procesor osiągający średni wynik co najmniej 7000 pkt w teście CPU Benchmark, według
wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Wynik musi się znajdować na w/w stronie w terminie pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia a
terminem składania ofert.

Pamięć operacyjna RAM
Pamięć masowa

Wydajność grafiki

Wyświetlacz
System operacyjny
Komunikacja
bezprzewodowa
Zabezpieczenia
Klawiatura
Mysz
Wymiary fizyczne

Wymagania dodatkowe

Wyposażenie
dodatkowe

● min. 4rdzenie
● min. częstotliwość taktowania: 3.0 GHz
Minimum 8 GB2400 MHz
Dysk twardy typu Serial ATA o minimalnej pojemności 1 TB, 5400 obr./min
Procesor GPU osiągający średni wynik co najmniej 3000 pkt w teście Videocard
Benchmarks, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Wynik musi się znajdować na w/w stronie w terminie pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia a
terminem składania ofert.
● min. 2 GBpamięci wideo
Wyświetlacz 4K o minimalnej przekątnej 21,5 cala z podświetleniem LED i minimalnej
rozdzielczości 4096 na 2304z możliwością wyświetlania miliarda kolorów.
System operacyjny w języku polskim posiadający minimum takie systemowe funkcje, jak:
● Architektura 64-bitowa zaprojektowana dla współczesnych technologii flash,
● Wbudowane mechanizmy szyfrowania i zabezpieczenia.
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi‑Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2
Gniazdo na blokadę Kensington
Oddzielna klawiatura bezprzewodowa z akumulatorem do wielokrotnego ładowania i
stabilnym mechanizmem nożycowym.
Mysz, która obsługuje proste gesty Multi-Touch, takie jak machnięcia i przewijanie.
Maksymalna wysokość: 45,0 cm
Maksymalna szerokość: 53,0 cm
Maksymalna głębokość: 18,0 cm
Zewnętrzny napęd SuperDrive typu USB
Kamera HD
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Gniazdo na kartę SDXC
Minimum 4 portowy zewnętrzny aktywny HUB USB 3
Złącze RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000
Pakiet oprogramowania, zawierający co najmniej: edytor tekstu (m.in. z możliwością
odtwarzania wideo z Internetu, otwierania i edytowania treści pliku PDF), arkusz
kalkulacyjny (z szablonami), program do tworzenia prezentacji multimedialnych (z
możliwością pracy zespołowej i powracania do wcześniejszych wersji prezentacji), program
do obsługi poczty e-mail, edytor notatek.
Kabel zasilania
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b) Komputer (1 szt.)o następującej specyfikacji i parametrach:
Nazwa Komponentu

Wymagania Minimalne i Parametry Techniczne

Typ

Komputer typu Laptop

Procesor

Procesor osiągający średni wynik co najmniej 4000 pkt w teście CPU Benchmark, według
wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Wynik musi się znajdować na w/w stronie w terminie pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia a
terminem składania ofert.

Pamięć operacyjna RAM
Pamięć masowa

Wydajność grafiki

Wyświetlacz

System operacyjny
Komunikacja
bezprzewodowa
Klawiatura i Touchpad

Wymiary fizyczne

Wymagania dodatkowe

Wyposażenie
dodatkowe

● min. 2rdzenie
● min. częstotliwość taktowania: 2.3 GHz
Minimum 8 GB2133 MHz
Dysk twardy typu SSD o minimalnej pojemności 128 GB
Zintegrowany procesor GPU osiągający w testach prowadzonych przez
https://www.notebookcheck.net wyniki na poziomie nie mniejszym niż:
3DMark 06 - Standard 1280x1024 (nie mniejszy niż 14000 pkt)
Wynik musi się znajdować na w/w stronie w terminie pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia a
terminem składania ofert.
Ekran o przekątnej 
13,3 cala z podświetleniem LED
, w technologii IPS; rozdzielczość
natywna 2560 na 1600 pikseli przy 227 pikselach na cal, z możliwością wyświetlania
milionów kolorów.
System operacyjny w języku polskim posiadający minimum takie systemowe funkcje, jak:
● Architektura 64-bitowa zaprojektowana dla współczesnych technologii flash,
● Wbudowane mechanizmy szyfrowania i zabezpieczenia.
Interfejs sieci bezprzewodowej Wi‑Fi 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2
Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura wyposażona w czujnik oświetlenia zewnętrznego
Gładzik wyczuwający siłę nacisku i umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem;
obsługujący mocne kliknięcia, akcelerację, rysowanie z gradacją nacisku oraz gesty
Multi‑Touch.
Maksymalna wysokość: 1,5 cm
Maksymalna szerokość: 31,0 cm
Maksymalna głębokość: 22,0 cm
Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym
Kamera HD 720p
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm
Minimum 2 mikrofony
Pakiet oprogramowania, zawierający co najmniej: edytor tekstu (m.in. z możliwością
odtwarzania wideo z Internetu, otwierania i edytowania treści pliku PDF), arkusz
kalkulacyjny (z szablonami), program do tworzenia prezentacji multimedialnych (z
możliwością pracy zespołowej i powracania do wcześniejszych wersji prezentacji), program
do obsługi poczty e-mail, edytor notatek.
Wbudowana bateria litowo-polimerowa o minimalnej pojemności 50 Wh
Zasilacz USB-C o minimalnej mocy 60 W
Przewód USB-C do ładowania o minimalnej długości 2 m
Przejściówka z USB-C na USB
Wieloportowa przejściówka z USB‑C na cyfrowe AV
Adapter z Thunderbolt 2 na Thunderbolt 3
Czytnik kart SD z UHS-II z interfejsem USB-C
przejściówka z USB-C na Gigabit Ethernet
przejściówka z USB-C na VGA
kabel 4K mini DisplayPort-HDMI (2m)
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AD. 4 SIECIOWA MACIERZ DYSKOWA (1 SZT.)

a) Sieciowa macierz dyskowa (1 szt.)o następującej specyfikacji i parametrach:
Nazwa Komponentu

Wymagania Minimalne i Parametry Techniczne

Typ

Macierz dyskowa typu Tower

Procesor

Procesor osiągający średni wynik co najmniej 2000 pkt w teście CPU Benchmark, według
wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net
Wynik musi się znajdować na w/w stronie w terminie pomiędzy ukazaniem się ogłoszenia a
terminem składania ofert.

Pamięć operacyjna RAM
Obsługiwana il. dysków
Rodzaj dysków
Wyświetlacz
System operacyjny
Zabezpieczenia
Komunikacja
bezprzewodowa
Wymiary fizyczne

Złącza/Porty

Wymagania dodatkowe

● min. 4rdzenie
● min. częstotliwość taktowania: 1.5 GHz
Min. 8 GB dwukanałowej pamięci DDR3L
Minimalna liczba obsługiwanych dysków: 4 x 2,5”lub 3,5” SATA z obsługą hot-swap
Cztery dyski typu HDD SATA III o minimalnej pojemności 2TB każdy przeznaczone do
systemów NAS
Wyświetlacz OLEDz dotykowymi przyciskami
Wbudowany system operacyjny
256-bitowe szyfrowanie AES na podstawie wolumenów
Szyfrowanie dysków zewnętrznych
Mechanizm szyfrowania sprzętowego
Serwer VPN
802.11ac/a/n
Wirtualne sieci LAN (VLAN)
Maksymalna wysokość: 17,0 cm
Maksymalna szerokość: 20,0 cm
Maksymalna głębokość: 25,0 cm
Porty gigabitowej sieci LAN (min. 2 szt.)
Thunderbolt 3 (min. 2 szt.)
USB 3.0 (min. 5 szt.)
Złącze M.2 2280 SATA SSD (min. 2 szt.)
Port 10GBASE-T LAN (min. 1 szt.)
HDMI v1.4b (2 szt.)
Czujnik podczerwieni
Wyjście liniowe (3,5 mm)
Pilot zdalnego sterowania
Przywracanie RAID
Powiększanie pojemności RAID online
Migracja poziomów RAID online
Replikacja zdalna w czasie rzeczywistym
Oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych klientów
Aplikacja mobilna do monitoringu
Dostęp zdalny i udostępnianie plików
Pamięć w chmurze innych usługodawców
Wiązanie usług na podstawie interfejsów sieciowych
Głośnik
Język: minimum angielski i polski
Min. liczba użytkowników: 2048
Min. liczba grup użytkowników: 256
Min. liczba folderów współdzielonych: 256
Min. liczba jednoczesnych połączeń (CIFS): 400
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AD. 5 KOMPLET URZĄDZEŃ DO STUDIA NAGRANIOWEGO (1 KOMPLET)

a) Komplet urządzeń do studia nagraniowego (1 komplet)o następującej specyfikacji i parametrach:
Parametr

Wymagane minimalne
● Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
● Konstrukcja mikrofonu, oparta na zawieszeniu typu "air suspension"
eliminująca hałasy
● Wbudowane pop-filtry
Mikrofon dynamiczny
● Pasmo przenoszenia: 50Hz - 20kHz
● Impedancja: min. 150 Ohm
● Poziom wyjściowy (1 kHz): -59,0 dBV/Pa / 1,12 mV/Pa
● Złącze: XLR
● Waga: maks. 800 g
● Zakres wzmocnienia wejścia: od -15 dB do +45 dB
● Impedancja wyjściowa: min. 100 Ohm
● Zakres regulacji wzmocnienia: -30dB do + 10 dB
Procesor wokalowy
● Pasmo przenoszenia: 20 Hz do 20 kHz, +0,5, -0,5 dB
● Złącze: XLR
● Waga: maks. 2,5 kg
● Pobór energii: maks. 20W
● Przetwarzanie A/C/A: 24 bity; 44,1/48/88,2/96/176,4/ 192 kHz
● Wejścia mikrofonowe: 2, Zakres dynamiki 106 dB (A), Zakres regulacji
czułości 60 dB (z tłumikiem 10 dB), zniekształcenia i szumy Wyjścia 1/2:
symetryczne (TRS 6,3 mm) i niesymetryczne (RCA), zakres dynamiki
Interfejs audio
106 dB (A), poziom maksymalny +10 dBu (TRS)/+5,5 dBu (RCA),
● Wyjścia 3/4: niesymetryczne (RCA), zakres dynamiki 103 dB (A), poziom
maksymalny +5,5 dBu (RCA)
● Zasilanie: z komputera, przez port USB
● Waga: maks.1,0 kg
● Profesjonalny uchwyt radiowy do mikrofonów pojemnościowych
● Ramię sprężynowe z maksymalny wysięgiem statywu w poziomie 820
mm, a w pionie 840 mm
Wysięgnik
● Regulacja
● Nośność: minimum 2 kg
● Możliwość montażu do stołu lub nad lektorem
● Równoczesne nagrywanie dwóch ścieżek stereo
● Minimum 5 mikrofonów
● Zapis materiału na karty SD i SDHC
● Kompresja formatu PCM w MP3
Cyfrowy rejestrator dźwięku
● Minimum 2 baterie
● Minimum 10 godzin użytkowania na jednym ładowaniu wg specyfikacji
producenta
● Port USB
● Słuchawka nagłowna klasy PREMIUM z mikrofonem z UNC
Słuchawka nagłowna z mikrofonem
● Pałąk na dwoje uszu ED
● Obniżona rezystancja
● Dwuuszna
● Długość kabla min. 2.5m
● Złącze USB
Słuchawka nagłowna z mikrofonem i
● Przetworniki akustyczne
złączem USB
● Pasmo przenoszenia: 150 - 6 800 Hz
● Impedancja: min. 150 Ohm
● Poziom ciśnienia akustycznego (SPL): maks. 110 dB
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Aparat cyfrowy (body)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Obiektyw do aparatu cyfrowego

Mikrofon nakamerowy

Cyfrowy zestaw bezprzewodowy
(Combo kit)

Gimbal (ręczny stabilizator aparatu)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Redukcja szumów
Waga słuchawki: maks. 150 g
Zapis video - 6K/24p, 4K/60p
Efektywna liczba pikseli: min. 20 megapikseli
Uchylny, dotykowy ekran LCD o wielkości minimalnej 3 cali (format 3: 2)
Kolorowy wizjer OLED o wielkości minimalnej 0.7 cala
Wbudowany mikrofon stereofoniczny
Wbudowany głośnik mono
Zintegrowana funkcja Wi-Fi i Bluetoot
Miernik poziomu dźwięku
Wyjście Micro HDMI z automatyczną konwersją w dół z 4K do Full HD
Obudowa ze stopu magnezu
Czułość ISO - 100-25600 (Foto)
Czas otwarcia migawki - od 60 do 1/8000s (zdjęcie
Elektroniczna migawka - od 1 do 1/16,000s (Video)
Mocowanie obiektywu - MFT
Stabilizacja obrazu - 5-osiowa
Minimum 1x mikrofon, gniazdo 3.5mm stereo
Minimum 1x zdalna migawka, 2.5 mm jack
Minimum 1x HDMI (typ A)
Minimum 1x wyjście słuchawkowe jack 3,5 mm stereo
Minimum 1x Gorąca stopka
Minimum 1x USB C (USB 3.1)
Minimum 2x SD/SDHC/SDXC gniazdo (UHS-II kompatybilny)
Waga: maks. 750 g (z akumulatorem i kartą SD)
Dodatkowa ładowarka akumulatorowa
Dodatkowy akumulator
Zasilacz sieciowy
Minimum 2 karty pamięci typu SDXC UHS-II w klasie szybkości U3 o
minimalnej pojemności 128 GB
Ogniskowa: 12-35 mm
Minimalna wartość przysłony: 2.8 f/
Maksymalna wartość przysłony: 22 f/
Minimum 14 soczewek w 9 grupach 4 soczewki asferyczne, 1 soczewka
UED, 1 soczewka UHR
Nanometrowa technika pokrycia obiektywu
Obiektyw HD o konstrukcji zapewniającej cichą pracę
Automatyka ustawiania ostrości
Stabilizacja obrazu
Waga: maks. 350 g
Zasilanie: 1,5 V (typ AAA)
Poziom szumów: 21 dB (vol: -) / 16 dB (vol: +)
Przewód min 15 cm
Waga: maks 70 g
Pasmo przenoszenia: 40-20000 Hz
Złącze 3,5 mm stereo mini jack
Czułość: 8 mV/Pa (vol: -), 20 mV/Pa (vol: +)
Przełączalny filtr eliminowania szumów wiatru
Podłączany bezpośrednio pod wejście xlr kamery/aparatu
W zestawie powinien być mikrofon reporterski oraz krawatowy
W zestawie powinien być kompaktowy nadajnik
Automatyczne przełączanie zakresu częstotliwości
Nadajnik typu "plug on", odbiornik body pack, ładowarki usb i
akumulatory, akcesoria pozwalające na użycie z aparatami cyfrowymi
3-osiowa stabilizacja obrazu
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Konstrukcja z silnikiem, zdolna do obciążenia do 3,2 kg
Wbudowana kontrola ostrości
Panel sterowania z joystickiem i szybkim pokrętłem sterującym
Wyświetlacz OLED pokazujący ważne ustawienia aparatu i gimbala
Minimum 15 godzin pracy przy wbudowanych akumulatorach wg
specyfikacji producenta
● W zestawie dołączone powino być: szybkozłączka, statyw, kabel micro
USB, kabel micro - micro USB, kabel micro - mini USB, kabel do
sterowania/ładowania aparatu, kabel do sterowania aparatem, 3x bateria
li-ion, ładowarka na trzy baterie, pasek na ramię, pokrowiec
● 4-sekcyjna konstrukcja
● Nogi statywu powinny składać się w odwrotną stronę niż w tradycyjnych
statywach, tworząc jedną linię z głowicą
● Wykonany z aluminium
● Maksymalna wysokość: 145 cm
● Minimalna wysokość: 35 cm
● Długość po złożeniu: maks. 40 cm
● Obciążenie: min. 3 kg
● Waga: maks 1.5 kg
● Zaciski blokujące
● Głowica kulowa z szybkozłączką
W zestawie 2 komplety światła ledowego z softboxem.:
● Wbudowane minimum 600 sztuk diod dla każdej
● Oświetlenie o temperaturze barwy 5500 stopni Kelwina
● Moc światła dostosowywana za pomocą pokrętła w zakresie 1-99%
● Kontrolka stanu baterii
● Wyświetlacz mocy LCD
● Dyfuzor zmiękczający do lampy ledowej
● dyfuzor ocieplający do lampy ledowej
● pilot bezprzewodowy
● uchwyt na lampę
● statywy oświetleniowe
● dwa softboxy 37x45cm
● Zasilacz sieciowy
W zestawie 1 lampa diodowa z zasilaczem sieciowym i akumulatorem:
● Maksymalna szerokość 210mm
● Maksymalna wysokość: 175mm
● Maksymalna grubość: 62 mm
● Maksymalna waga: 500g
● Minimalna liczba diod: 96 szt
● Minimalny kąt świecenia: 110 stopni
● Minimalna trwałość diod: 50000h
● Minimalna jasność: 2000 lumenów
● Płynna regulacja mocy, wskaźnik naładowania baterii, temperatura
barwowa 3200 -5500K
● Mocowanie typu gorąca stopka do aparatu/kamery
● Podstawka na stół
● Uchwyt rączka
● Obsługa kamer wideo, kamer akcji, smartfonów, tabletów i innych
urządzeń HDMI
● Minimum 4 wejścia HDMI
● Obsługa Full HD 1080p
● Dwa pokrętła EFFECTS
● Pełny 12 kanałowy mikser audio w zestawie
● Zdalne sterowanie przez USB lub połączenie MIDI
● Kontrola oprogramowania za pomocą aplikacji
●
●
●
●
●

Statyw

Zestaw lamp diodowych

Mikser audio-wideo
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Tablet

Statyw do tabletu

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prompter
●
●
●
●
●

Kamera sportowa

Projektor

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Minimum 10-calowy, dotykowy ekran z podświetleniem LED
Rozdzielczość: min. 2224 na 1668 pikseli z 264 pikselami na cal (ppi)
Pojemność: min. 64 GB
Waga: maks. 500 g
Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców
Pełna laminacja wyświetlacza
Powłoka antyodblaskowa
Aparat: min. 12 megapikseli
Cyfrowy zoom do 5x
Optyczna stabilizacja obrazu
Minimum 4 wbudowane głośniki
Minimum 2 wbudowane mikrofony
Touch ID
Żyroskop trójosiowy
Przyspieszeniomierz
Barometr
Czujnik oświetlenia zewnętrznego
Obsługa LTE i Wi-Fi
Zasilacz i przewód USB
Obsługa kart Nano-SIM
Płyta montażowa o wymiarach: 252 x 195 mm
Zakres obrotu: min. 90°
Udźwig: min. 500 g
Waga: maks. 400 g
Powinien pasować do gwint 3/8"
Oprogramowanie i zdalna kontrola
Specjalna szyba 60/40 pozwala prezenterowi czytać scenariusz a
kamerze, widzieć prowadzącego
Mocna i sztywna rama promptera pasuje bezpiecznie do każdego
standardowego statywu
Ramka Promptera umożliwia pracę, przed kamerą lub poniżej obiektywu
Szybka i prosta instalacja nie wymagająca specjalnych narzędzi
Elastyczny system mocowania wspornika
Pilot zdalnego sterowania
Nagrywanie video: 4K, 60 kl./s / 2,7K, 120 kl./s / 1440p, 120 kl./s / 1080p,
240 kl./s
Zdjęcia: 12 MP JPEG/RAW, Burst do 30 kl./s w trybie seryjnym
Wodoszczelność: min. 5 m
Sterowanie: WiFi, Bluetooth + komendy głosowe
Wyświetlacz LCD o minimalnej przekątnej 2 cali
Zdjęcia HDR
Dźwięk
Minimum 3 mikrofony stereo z redukcją szumów
GPS Geotagging + dane telemetryczne
Ramka montażowa
Akumulator
Mocowanie samoprzylepne do powierzchni zakrzywionych
Mocowanie samoprzylepne do powierzchni płaskich
Klamra mocowania
Kabel USB-C
System projekcyjny :technologia 3LCD
Panel LCD o minimalnej przekątnej 0,6 cala
Natężenie światła barwnego: 3.600 lumen - 2.235 lumen
Natężenie światła białego: 3.600 lumen - 2.235 lumen
Rozdzielczość: min. 1920 x 1200, 16:10
Full HD
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Współczynnik proporcji obrazu: 16:10
Stosunek kontrastu: min. 15.000 : 1
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz
Odwzorowanie kolorów: min 1 mld kolorów
Obiektyw optyczny
Rozmiar projekcji: 30 cale - 300 cale
Wejście audio typu cinch
Wejście sygnału kompozytowego
Wejście HDMI (min. 2x)
Wejście VGA,
Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n
Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A
Połączenie ze smartfonem
Wbudowany głośnik
Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu
Zużycie energii: maks. 300 W, 250 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w
trybie czuwania)
● Waga produktu: maks.3,0 kg
● Głośniki
● W zestawe: futerał, kabel VGA, kabel zasilający, pilot z bateriami
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Zestawienie ilościowe przedmiotów zamówienia:
Lp.
Przedmiot zamówienia

Ilość

1.

Licencja/oprogramowanie

6

2.

Zestawy komputerowe

2

3.

Macierz dyskowa

1

4.

Komplet urządzeń do studia nagraniowego

1

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
nie później niż 23.03.2018 r.
III. Zakres, który zapewnia Zamawiający:
Nie dotyczy
IV. Dodatkowe uwagi:
1.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą spełnianie
opisanych powyżej wymagań technicznych w odniesieniu do każdego elementu zamówienia.

2.

Wykonawca udziela gwarancji na każdy element zamówienia co najmniej na okres wskazany przez
Producenta.
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