
DZIAŁ II SIWZ

Pracownia Foto 
Wyposażenie 

Opis przedmiotu zamówienia: Pracownia foto



Zestaw oświetleniowy:1. lampy błyskowe – 4 szt. - moc min 1000 Ws, - zdalnie wyzwalane i sterowane z płynną regulacją mocy- regulacja energii błysku w zakresie 1/1-1/322. statywy do lamp – 5 szt. ( w tym 1 szt. typu „żuraw”)- statywy wykonane z lekkiego aluminium- statyw oświetleniowy zwykły o wysokości min 250 cm - statyw oświetleniowy boom - typu „żuraw” ramię o długości od min. 2,5 m, wysokość min. 2,2 m, z przeciwwagą w zestawie- statywy muszą pasować do lamp błyskowych 3. parasole: złoty, srebrny, biały – 1 zestaw- parasol paraboliczny o średnicy min. 150 cm- mocowanie zgodne z lampą4. czasze modelujące – 2 szt.- średnica min. 55 cm- srebrna i biała- mocowanie zgodne z lampą5. softbox oktagonalny- średnica min. 120 cm – 1 szt.- mocowanie zgodne z lampą6. softbox prostokątny (mocowanie zgodne z lampą)-  40x180 cm – 1 szt.7. softbox prostokątny (mocowanie zgodne z lampą)- 60x90 cm – 1 szt.8. softbox prostokątny (mocowanie zgodne z lampą)- 100x100 cm – 1 szt.9. wrota pasujące do lamp studyjnych– 3 szt.10. zestaw filtrów „plaster miodu” pasujących do lamp studyjnych - 1 szt.11. zestaw filtrów barwnych pasujących do lamp studyjnych -  1 szt.12. strumienica pasująca do lamp studyjnych-  1 szt.- Wszystkie elementy muszą być kompatybilne z wybranym rodzajem lamp studyjnych



13. Komputer do obróbki fotografii – 1 szt.- min. czterordzeniowy procesor, umożliwiający osiągnięcie w teście: PassMark średni    wynik nie mniej niż 11111 punktów.- Pamięć RAM  od 16 do 32 GB DDR4- Dwukanałowa obsługa pamięci     - Gniazda pamięci  4 DDR4- Dysk twardy na system 512 GB SSD, maksymalna prędkość odczytu 540 Mb/s, Maksymalna - prędkość zapisu 520Mb/s- Dysk twardy na dane  2000 GB SATA 7200 obr/min- Dysk do archiwizacji danych – 2 TB- karta grafiki, umożliwiająca osiągnięcie w teście: PassMark średni wynik nie mniej niż   12050 punktów- system operacyjny dedykowany do komputera- Napęd optyczny BD-RW- Karta dźwiękowa zintegrowana- Liczba złączy HDMI   min  1- Liczba złączy USB 2.0 min 2- Liczba złączy USB 3.0 min 2- Wejście do mikrofonu     - Wejście liniowe audio     - Wyjście liniowe audio     - Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 ac- Bluetooth – tak- Czytnik kart pamięci- tak- Typ gwarancji  (door to door)
14. Oprogramowanie
 pakiet biurowy – 1 szt.
 pakiet do obróbki zdjęć – 1 szt. – retusz, edycja barw, zmiana rozdzielczości, praca na warstwach, praca w przestrzeniach barwnych RGB i CMYK, możliwość montażu obrazu, możliwość przygotowywania składu do publikacji
 pakiet do obróbki obrazu video – 1 szt- oprogramowanie kompatybilne z systemem operacyjnym dostarczonym wraz z komputerem      15. Monitor wielkoformatowy (wielkość minimum 45”) – 1 szt.- widoczny obszar obrazu min 45 cali 



- Rozdzielczość min. 1920x 1080 ( HD 1080 )- Typ podświetlenia – LED- Technologia HD – Full HD- Kontrast statyczny min. 5000:1- Kontrast dynamiczny min. 1000:1- Podstawowe złącza: min. 1x VGA, min. 1x DisplayPort , min. 2x HDMI- Dodatkowe złącza: min 1x USB (wejście dla HUB-a) USB- Możliwość montażu ściennego,  
16. Aparat fotograficzny cyfrowy - 1 szt.- typ: lustrzanka jednoobiektywowa - matryca - min 24.3 Mpix- ilość punktów autofocusa - min. 50- maksymalna czułość ISO – min. 51200- minimalny czas naświetlania – min. 1/4000- rodzaj migawki - szczelinowa- matryca CMOS- ekran LCD TFT- złącze USB, HDMI typu C- gniazdo mocowania statywu ISO 1222- gniazdo stereofoniczne typu mini jack 3,5 mm- zestaw z jednym obiektywem min. 24-120 mm - body kompatybilne z obiektywami „manual fokus” i z mocowaniem M42 (przez adapter)
17. Drukarka A2 ( do celów fotograficznych ) – 1 szt.- grubość materiałów do druku – do 1,5 mm,- format A2/17”- ilość oddzielnych kałamarzy minimum 4 (CMYK) o pojemności minimum 100 ml na kolor lub system stałego zasilania atramentem (tuszem) - możliwy wydruk z rolki


