
Załącznik nr 1.1      

SPECYFIKACJA DOSTAWY -  CZĘŚĆ 1  ZAMÓWIENIA: ZAKUP SPRZĘTU DO STUDIA FILMOWEGO

lp. Nazwa Jedn.
Miary Ilość Opis

Parametry - Oferta
Wykonawcy

Typ/Marka/
Model

Cena
jednostkowa

netto

Cena
jednostkowa

brutto

Łącznie cena 
(kolumny: 4x9)

1 2 3 4 5 6 * 7 ** 8 9 10

1. Kamera cyfrowa Szt. 3 Urządzenie wyposażone w 
matrycę Super 35, 
zakresem dynamicznym nie
mniejszym jak 13 EV. 
Kamera, która nagrywa w 
rozdzielczości 6k 
(6144x3456) przy 50 kl./s. 
Posiada funkcję dual ISO. 
Wymienna optyka przy 
zastosowaniu bagnetu EF. 
Możliwość nagrywania 
materiałów na zewnętrzny 
dysk ze złączem USB-C. 
Posiada wbudowany co 
najmniej 5 calowy 
wyświetlacz. Wbudowane 
mikrofony oraz 
profesjonalne wejścia 
audio. Posiada wbudowane
złącze HDMI, które pozwala
na przechwytywanie 
obrazu.
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2. Baterie do kamery 
cyfrowej

Szt. 6 Akumulatory do kamery, 
odpowiednie dla danego 
modelu kamery. Pojemność
1800mAh lub większa.

3. Dysk 
multimedialny/prz
enośny 

Szt. 3 Dysk przenośny SSD w 
technologii flash ze złączem
komunikacyjnym USB-C, 
interfejsem 3.2 Gen. 2 o 
szybkości odczytu danych 
500MB/s lub wyższej. 
Odpowiedni dla kamery do 
zapisu materiału na 
zewnętrznym nośniku.

4. Klatka operatorska
- zestaw

Szt. 3 zestaw operatorski dla 
kamery typu Camera Cage, 
umożliwiający 
rozbudowanie zestawu 
kamerowego o dodatkowe 
akcesoria dzięki gwintom 
fotograficznym 1/4 i 3/8 
cala, posiadający uchwyt 
górny, rączkę zasilająco - 
sterującą (wraz z baterią) 
posiadającą opcję REC 
start/stop, uchwyt na dysk 
SSD oraz baseplate z 
rurkami 15mm oraz osłonę 
przeciwsłoneczną.
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5. Statyw kamerowy Szt. 1 statyw z rozpórką dolną 
wraz z głowicą ze 
stopniową regulacją 
oporów ruchu w dwóch 
osiach o wsparciu do 12kg 
udźwigu, posiadająca 
system balansujący. Szybkie
mocowanie stopki z 
regulacją. Gniazdo statywu 
na półkulę 100mm. 
Możliwość pracy na wózku. 
Nogi statywu wykonane z 
aluminium lub carbonu.

6. Bezprzewodowy 
follow focus

Kpl. 1 zestaw zawierający 
bezprzewodowy kontroler 
do sterowania ręcznego 
funkcjami zestawu. 2 silniki 
do sterowania ostrością lub
przysłoną obiektywu do 
montażu na 15 mm 
rurkach. Dwa dodatkowe 
uchwyty do 
bezprzewodowego 
sterowania parametrami 
obiektywu (lewy i prawy) z 
możliwością montażu do 
standardowych przyłączy 
rozetowych. Zestaw 
zawiera ładowarkę. 
Wszystko jest zamknięte w 
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skrzyni (case).

7. Obiektywy 
filmowe

Szt. 2 Parafokalne obiektywy o 
zakresie ogniskowej (+/-) 
20-50mm i 50-130mm i 
jasności co najmniej T 2.8 . 
Pokrywające matrycę min. 
Super35/APS-C. Obiektywy 
o budowie typu Prime ze 
zintegrowanymi zębatkami 
ff. Mocowanie systemu EF 
lub PL (opcjonalnie).

8. System do 
realizacji live

Kpl. 1 Stacja robocza do realizacji 
streamingu live i 
nagrywania. Możliwość 
jednoczesnych streamów 
(co najmniej 3) na różne 
platformy w rozdzielczości 
minimum Full HD (1080p). 
Nagrywanie programu w 
1080p lub wyższej. 
Możliwość łączenia się z 
rozmówcami przez 
popularne komunikatory 
internetowe video 
dostępne na rynku. Opcja 
kluczowania w przestrzeni 
typu "green screen". 
Wbudowany mikser audio. 
Możliwość rozbudowy 
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prowadzonej transmisji 
poprzez tworzenie 
animowanych grafik/belek 
informacyjnych. Stacja 
robocza musi posiadać 
kartę video umożliwiającą 
podpięcie oddzielnie co 
najmniej 4 kamer po złączu
SDI. Wymagane aby stacja 
robocza posiadała: 
- obudowę typu RACK oraz 
była zamknięta w CASE 
RACK 8u, 
- zawierała co najmniej 
jeden monitor 27'', 
- mysz oraz klawiaturę
- oprogramowanie wraz 
licencją (dożywotnią) na 
system operacyjny oraz 
program do realizacji 
streamingu.

Razem           ×       ×    ×    x x  Tu wpisać sumę

Oświadczam,  ze  każdy z  elementów przedmiotu zamówienia  jest   fabrycznie  nowy,  nieuszkodzony,  wolny  od wad,  kompletny,  zdatny  do  prawidłowej
eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem.

                                                                                             ……………………………………………………………………………………….

                                                                                                          Podpis osoby upoważnionej
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*W kolumnie 6 wykonawca wpisuje paramenty proponowanego sprzętu określone przez zamawiającego w kolumnie 5

**w kolumnie 7 wykonawca wpisuje typ/marka /model proponowanego sprzętu umożliwiający zamawiającemu zweryfikowanie parametrów 
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