
I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający – Gmina Miasto
Płock zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych dla potrzeb realizacji projektów pn.:

1. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 –  2020.  Oś Priorytetowa X -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.1  – Edukacja  ogólna i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

2. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienia jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i 
Szkole Podstawowej nr 17 w Płocku”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu cyfrowego dla potrzeb realizacji  projektów współfinansowanych ze środków Unii  Europejskiej.  Sprzęt  zaproponowany przez
Wykonawcę musi być nowy, nieużywany. Produkty powinny posiadać wszelkie certyfikaty i dopuszczenia. Zaproponowany sprzęt musi być kompletny, posiadać niezbędne
oprogramowanie i instrukcje umożliwiające spełnianie swoich funkcji. Pomoce dydaktyczne muszą: posiadać deklarację CE  – deklaracja Conformité Européenne; posiadać
certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; muszą być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; posiadać dołączone niezbędne instrukcje i  materiały
dotyczące użytkowania, w języku polskim; posiadać  okres  gwarancji  udzielony  przez  dostawcę  nie  krótszy  niż  2 lata.

CZĘŚĆ VIII Sprzęt cyfrowy dla SP 1 i SP 17.

Lp. Pozycja  z
budżetu
projektu

Opis przedmiotu zamówienia j.m. Ilość Miejsce 
przeznaczenia

1. 12.34 Mała kamera cyfrowa. Minimalne parametry: format HD: 1080p, przekątna ekranu 3 cale, ekran LCD, matryca CMOS,
rozmiar matrycy 1/4,85, zbliżenie optyczne x30, rozdzielczość 2,0 mln, ogniskowa minimalna 26,8 mln, stabilizator
obrazu optyczny, mikrofon 5,1 - kanałowy kierunkowy, rejestracja dźwięku Dolby Digital, pamięć wewnętrzna 4 GB,
filmowanie przy minimalnym oświetleniu 3 luksy, menu w języku polskim. Do kamery powinny zostać załączone:
akumulator, kabel USB i  HDMI, oprogramowanie, instrukcja obsługi w języku polskim, osłona obiektywu, zasilacz
sieciowy. Ponadto do kamery powinna zostać dołączona również torba do przenoszenia i zabezpieczenia kamery i
karta pamięci kompatybilna z kamerą o pojemności min. 32 GB.

szt 3 SP 17



2 12.8

12.33

Aparat  fotograficzny  (zaawansowany  kompakt)  z  szerokokątnym  obiektywem,  z  opcją  ustawień  manualnych  i
możliwościami filmowania w rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca typu CMOS; rozmiar matrycy:
1/2,3"; liczba pixeli: 16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3" dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1
mm (odpowiednik dla 35 mm: 23– 483 mm); zoom optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 100, ISO 200,
ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony i punktowy; detekcja
twarzy; tryb ekspozycji: programowa AE, priorytet migawki, priorytet przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od
-2 EV do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 1/8 – 1/2000 s [auto] 1– /2000 s [programowa AE] 8–
1/2000 s [zdjęcia nocne] 16 – 1/2000 s [ustawienia ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x3456 pikseli; format
zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x1080; liczba klatek na
sekundę: 30; format zapisu filmów: MP4; akumulator. W komplecie torba do przenoszenia i zabezpieczenia aparatu
oraz karta pamięci kompatybilna z aparatem o pojemności min. 32 GB.

szt 4 SP 17

3 12.64 Mała kamera cyfrowa. Minimalne parametry: format HD: 1080p, przekątna ekranu 3 cale, ekran LCD, matryca CMOS,
rozmiar matrycy 1/4,85, zbliżenie optyczne x30, rozdzielczość 2,0 mln, ogniskowa minimalna 26,8 mln, stabilizator
obrazu optyczny, mikrofon 5,1 - kanałowy kierunkowy, rejestracja dźwięku Dolby Digital, pamięć wewnętrzna 4 GB,
filmowanie przy minimalnym oświetleniu 3 luksy, menu w języku polskim. Do kamery powinny zostać załączone:
akumulator, kabel USB i  HDMI, oprogramowanie, instrukcja obsługi w języku polskim, osłona obiektywu, zasilacz
sieciowy. Ponadto do kamery powinna zostać dołączona również torba do przenoszenia i zabezpieczenia kamery i
karta pamięci kompatybilna z kamerą o pojemności min. 32 GB.

szt 1 SP 1


