Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dot. Zapytania ofertowego nr 88/WSH/EFS_IK/2020 na zakup i dostawę wyposażenia Laboratorium elearningu na potrzeby realizacji Projektu nr POWR.03.05.00-00-Z006/18 pt. „Innowacyjne Kształcenie w
Wyższej Szkole Humanitas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020

Lp.

Nazwa

Liczba
zestawów /
sztuk /
kompletów

1.

Stacja robocza
graficzna

1

2.

Monitor

1

Specyfikacja poszczególnych elementów zamówienia
Przeznaczenie: obróbka graficzna, w szczególności foto,
video, grafiki, w tym minimum dwuwymiarowej
Parametry techniczne (minimalne):
1.Procesor umożliwiający minimum obsługę technologii
minimum 64-bitowej
2.Pamięć RAM: minimum 16 GB
3.Karta graficzna umożliwiająca obróbkę graficzna, w
szczególności foto, video, grafiki, w tym minimum
dwuwymiarowej
4.Dysk systemowy: minimum 250 GB typu SSD (lub
równoważny)
5.Dysk na dane: minimum 1TB
6.Minimum 1 napęd DVD-RW (lub równoważny)
7.Stacja dysków obsługująca minimum dwuwarstwowe
dyski DVD (lub równoważne)
7.Zasilacz – minimum 500W
8. Karta graficzna obsługująca kolory minimum 16-bitowe i
mająca minimum 512 MB pamięci
9.Karta graficzna z procesorem graficznym
10.Zainstalowany system umożliwiający instalację
programu/aplikacji do obróbki graficznej (opisanej w pkt 3
niniejszej specyfikacji)
11.System zgodny ze standardem OpenGL minimum 2.0
(lub równoważnym)
12.Karta dźwiękowa zgodna minimum z protokołem
zapewniającym wierność źródła dźwięku
Parametry techniczne (minimalne):
1.Wielkość: minimum 24 cale
2.Rozdzielczość: minimum 3840 x minimum 2160
3.Częstotliwość odświeżania matrycy: minimum 60Hz
4.Złącza: minimum: HDMI, wyjście słuchawkowe
(niezbędne dołączenie odpowiednich kabli)
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5.Liczba wyświetlanych kolorów: minimum 1 mld

3.

Pakiet
programów do
obróbki
graficznej –
wersja
edukacyjna

1

4

Kamera cyfrowa
ze statywem

2

Pakiet zawiera minimum 10 programów, w tym programy
umożliwiające:
-obróbkę zdjęć i projektowanie grafiki (minimum edycja
zdjęć, tworzenie kompozycji do malowania cyfrowego,
animacji i projektowania grafik),
-obsługę grafiki wektorowej,
-tworzenie i udostępnianie plików typu PDF,
konwertowania plików PDF na inne formaty
-tworzenie animacji, w szczególności możliwych do
umieszczenia na stronach WWW
-montaż filmów, programów telewizyjnych i wideo na
strony internetowe.
-tworzenie napisów, wprowadzeń i przejść kinowych (w
tym np. animacja logo / postaci)
-tworzenie, miksowanie, obróbkę oraz naprawianie
materiałów dźwiękowych,
-tworzenie wielojęzycznych publikacji, w tym tworzenie
rozwijanych menu płyt DVD. Dostęp do Edytora Slajdów
który pozwala w łatwy sposób organizować slajdy w
sekwencje.
-zbudowanie i zarządzanie daną bazą zdjęć,
-oprogramowanie do zarządzania zasobami cyfrowymi
Dostarczony pakiet umożliwia korzystanie z poszczególnych
programów w nieograniczonym zakresie do dnia
30.06.2023. W tym okresie pakiet programów będzie
aktualizowany (w zakresie nowszych wersji).
Parametry techniczne (minimalne):
1.Możliwość nagrywania na karcie pamięci obrazów wideo
w rozdzielczości minimum: 3840 x 2160 i 4096 x 2160,
matryca o wielkości minimum 1/2,3 cala
2.Minimum 20-krotny zoom optyczny
3.Wbudowane w obiektyw filtry pozwalające na regulację
ilości padającego światła w zależności od warunków.
4.Kamera wyposażona w minimum: pierścień regulacji
fokusu, zoomu, przysłony,
5.Wbudowane sensory żyroskopowe (lub równoważne),
6.Możliwość zdalnego robienia ujęć – zdalne sterowanie i
monitorowanie w czasie realnym np. ze smartfona,
7.Łączność kodami,
8.Możliwość wyświetlania histogramu
9.Możliwość ustawienia pasma kolorów – ustawienie
odpowiednich kolorów.
10.Tryb ustawienia ostrości: automatyczny i manualny
11.Złącza: minimum HDMI, Słuchawki, USB
Strona 2

5.

6.

Zestaw
bezprzewodowy
kamerowy

Lampa wraz ze
statywem
studyjnym i
akumulatorem

2

3

12.Zasilacz, przewód, akumulator, ładowarka do
akumulatora, kabel HDMI, kabel USB, uchwyt na mikrofon,
wkręty do uchwytu na mikrofon, osłona gniazda
wejściowego
13.Statyw: ruchoma głowica, szybkozłączka, dostosowany
do wagi i wielkości kamery
14.Dodatkowa karta graficzna, pojemność minimum 64GB
Parametry techniczne (minimalne):
1.Mikrofon o charakterystyce dookólnej, mocowany na
klipsie przekazuje swój sygnał za pośrednictwem nadajnika
z funkcją tłumienia sygnału,
2.Przenosny odbiornik zasilany bateriami,
3.Metalowa obudowa (nadajnik i odbiornik).
4.Rozszerzony system banku częstotliwości z minimum 10
zgodnymi częstotliwościami.
5.Funkcja automatycznego skanowania częstotliwości
wyszukująca dostępne wolne częstotliwości.
6.Synchronizacja transmisji bezprzewodowej za
pośrednictwem portu podczerwieni.
7.Funkcja automatycznej blokady zabezpieczająca przed
przypadkową zmianą ustawień pracy systemu.
8.Zestaw musi być kompatybilny z oferowaną kamerą
Zawartość zestawu - minimum:
-1 odbiornik
-1 nadajnik
-1 mikrofon z klipsem (charakterystyka kierunkowa dookólna)
-przewody
-1 adapter do kamery
-baterie zasilające
Parametry techniczne (minimalne):
1.Lampa diodowa (lub równoważna)
2.Zasilanie sieciowe i akumulatorowe,
3.Zapewnia oświetlenie o jasności minimum 4000
Lumenów
4.Minimum 500 diod
5.Kąt świecenia lampy minimum 50 stopni
6.W zestawie dyfuzor zmiękczający, dyfuzor ocieplający,
pilot bezprzewodowy, mocowanie typu gorąca stopka,
podstawkę oraz uchwyt rączkę,
7.Urządzenie wyposażone w przełącznik umożliwiający
zmianę jasności w krokach co 10% lub precyzyjnie co 1%.
8.Zasilacz akumulatorowy minimum 6000mAh – 1 sztuka
9.Zasilacz sieciowy – 1 sztuka
10.Statyw studyjny kompatybilny z lampą – 1 sztuka
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7.

8.

9.

Reflektory
sceniczne

Dysk
zewnętrzny

Tło
fotograficzne z
zestawem do
zawieszania tła

2

Parametry techniczne (minimalne):
-Spot z 2 wbudowanymi soczewkami
-Ręczne ustawianie ostrości światła
-Ramka na filtry
1.Pojemność: minimum 1TB
2.Dysk półprzewodnikowy (lub równoważny)

1

1

1.Minimalny rozmiar: minimum 2,5 m x minimum 3 m
2.Minimum jedna warstwa materiału w kolorze zielonym
chromatycznym,
3.Bezszwowe, wykonane z elastycznej, niegniotliwej
tkaniny / materiału
4.Możliwość naciągania lub drapować
5.Możliwość zawieszenia tła
6.Zestaw do zawieszania składający się np. z dwóch
statywów i składanej teleskopowo poprzeczki, która jest
wkładana w rękaw zaszyty u góry teł materiałowych
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