
     

DZIAŁ II
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 3

INFORMACJE OGÓLNE
Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający –
Gmina Miasto Płock zaprasza do składania ofert  w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i  dostawę wyposażenia warsztatów szkolnych dla potrzeb
realizacji projektu pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” realizowanego w ramach
Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014  –  2020.  Oś  Priorytetowa  X  -  Edukacja  dla  rozwoju  regionu,  Działanie  10.3
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia  jest  zakup i  dostawa wyposażenia  warsztatów szkolnych Zespołu Szkół  Technicznych w Płocku dla  potrzeb realizacji  projektu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt 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. Sprzęt i pomoce dydaktyczne muszą posiadać: deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; niezbędne
instrukcje  i  materiały  dotyczące użytkowania,  w języku polskim;  muszą być  fabrycznie  nowe i  wolne od obciążeń prawami osób trzecich,  posiadać okres
gwarancji udzielony przez dostawcę na: 

 lustrzanki cyfrowe – min. 24 miesiące.
Zaproponowane wyposażenie powinno być kompletne posiadające wszelkie kable, podzespoły, oprogramowanie, nośniki itp., niezbędne do ich prawidłowego 
użytkowania, gotowe do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych zakupów.
Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i licencji wymagane jest dołączenie nośników, a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów
potwierdzających  prawo Zamawiającego  do  korzystania  z  oprogramowania  w ramach  niniejszego  zamówienia.  Wykonawca  powinien  być  uprawniony  do
wprowadzenia do obrotu oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, wraz z licencją na korzystanie z niego.



     

LP. Nazwa Opis przedmiotu zamówienia ilość jednostka

1
Lustrzanka 
cyfrowa z 
obiektywem 

Parametry minimalne:
rozdzielczość matrycy min. 18 MPIX;
- wielkość matrycy APS-C , matryca CMOS;
- lampa błyskowa wbudowana, możliwość podłączenia lampy zewnętrznej;
- format zapisu JPEG, RAW, TIFF (może być realizowana za pomocą dołączonego oprogramowania)
- migawka 1/8000 s – 30 s, - zdjęcia seryjne min. 3klatki/s,   − min. 5-polowy system ustawiania ostrości, , 
- rodzaje wyjść / wejść: czytnik kart SD - 1 szt., USB 2.0 - 1 szt., HDMI - 1 szt.
- wizjer optyczny: ekran LCD, 
 - zasilanie akumulator dedykowany,
- dołączone akcesoria: ładowarka, akumulator, kabel USB, kabel audio-wideo, płyta CD z oprogramowaniem
- obiektyw w zestawie: zakres min. 18 - 55 mm                              
- w zestawie torba mogąca pomieścić aparat i obiektywy, pokrowiec przeciwdeszczowy, materiał nylon/polytex,
zapięcie: zamek błyskawiczny
- karta pamięci do aparatu fotograficznego - SDHC, 8 GB, klasa 10 UHS-I, w zestawie z adapterem do rozmiaru
SD, prędkość odczytu 60MB/s

6 szt.

 


