
 

 

Numer sprawy: DAG/G/38/12 

Przedmiot zamówienia: dostawa sprz

Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 

rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 

czasie rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operato

interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze 

przez Narodowe Centru Bada

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklatur
32322000-6 urządzenia multimedialne, 
multimedialnego. 
 

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjaliz
dla Instytutu Łączności 
„Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie 
rzeczywistym treści lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej 
telewizji cyfrowej”, wsp
Centrum Badań i Rozwoju
 

2. Wszystkie dostarczone urz
naprawą lub wymianą urz
awarii, chyba że zostało 
Naprawa lub wymiana sprz
 

3. Wszystkie urządzenia musz
przed dostarczeniem, posiada
producenta. 
 

4. Zamawiający wybierze oferty tych Wykonawców, które spełnia
minimalne wymagania i b

 
a) Stereofoniczny przenośny dyktafon cyfrowy z mo

FullHD – 1szt. 

1. Wyposażony w mikrofon pojemno

2. Umożliwiający streaming do internetu materiału wideo w rozdzielczo
rzeczywistym. 

3. Pozwalający na wykorzystanie wbudowanego mikrofonu jako mikrofon USB.

4. Posiadający obiektyw 
cala typu CMOS umo

30fps、HD720p 60fps

5. Z filtrem obcinającym niskie cz

6. Posiadający funkcję 
głośności nagrywania. 

7. Umożliwiający wyposaż

8. Nagrywający audio w formatach : WAV(Linear PCM) (Kwantyzacja : 16/24bit, 
częstotliwość próbkowania: 44.1/48/96kHz), AA

Częstotliwość próbkowania: 48kHz).
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Załącznik Nr A do SIWZ

dostawa sprzętu multimedialnego dla Instytutu Ł

stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 

rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 

ści lokalnych dostawców usług w sieciach operato

interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze ś

przez Narodowe Centru Badań i Rozwoju. 

Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówie
dzenia multimedialne, 48520000-9 pakiety oprogramowania 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalizowanego sprzętu multimedialnego
ści – Państwowego Instytutu Badawczego, w ramach projektu 

„Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie 
ci lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej 

telewizji cyfrowej”, współfinansowanego ze środków na naukę
 i Rozwoju 

Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 2-
ą urządzeń w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

e zostało to inaczej wskazane w opisie konkretnego urz
Naprawa lub wymiana sprzętu musi mieć miejsce w siedzibie Zamawiaj

dzenia muszą: zostać wyprodukowane nie wcześniej ni
przed dostarczeniem, posiadać gwarancję producenta oraz oznaczenie CE 

cy wybierze oferty tych Wykonawców, które spełniać
minimalne wymagania i będą miały najniższą cenę. 

śny dyktafon cyfrowy z możliwością nagrywania filmów 

w mikrofon pojemnościowy pracujący w konfiguracji „Mid

cy streaming do internetu materiału wideo w rozdzielczo

cy na wykorzystanie wbudowanego mikrofonu jako mikrofon USB.

cy obiektyw z matrycą o rozdzielczości co najmniej 5 MP i przek
cala typu CMOS umożliwiającą nagrywanie filmów w rozdzielczo、HD720p 30fps、WVGA 60fps、WVGA 30fps

cym niskie częstotliwości. 

ę manualnego oraz automatycznego ustawiania poziomu 
 

cy wyposażenie w kartę pamięci SDXC o pojemności 64GB.

cy audio w formatach : WAV(Linear PCM) (Kwantyzacja : 16/24bit, 
 próbkowania: 44.1/48/96kHz), AAC (Bit Rate: od 64 do 320kbps, 

 próbkowania: 48kHz). 

Załącznik Nr A do SIWZ 

dla Instytutu Łączności – 

stwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ul. Szachowa 1 w ramach Projektu 

rozwojowego pt. „Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w 

ci lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów 

interaktywnej telewizji cyfrowej (LDUiTV)”, współfinansowanego ze środków na naukę 

Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
pakiety oprogramowania 

ętu multimedialnego 
stwowego Instytutu Badawczego, w ramach projektu 

„Opracowanie metody automatycznego pozyskiwania i prezentacji w czasie 
ci lokalnych dostawców usług w sieciach operatorów interaktywnej 

rodków na naukę przez Narodowe 

-letnią gwarancją z 
gu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia 

to inaczej wskazane w opisie konkretnego urządzenia. 
 miejsce w siedzibie Zamawiającego. 

śniej niż 6 miesięcy 
oraz oznaczenie CE 

cy wybierze oferty tych Wykonawców, które spełniać będą poniższe 

 nagrywania filmów 

cy w konfiguracji „Mid-Side” stereo. 

cy streaming do internetu materiału wideo w rozdzielczości HD w czasie 

cy na wykorzystanie wbudowanego mikrofonu jako mikrofon USB. 

ci co najmniej 5 MP i przekątnej 1/3.2 
 nagrywanie filmów w rozdzielczości HD1080p 

WVGA 30fps 

manualnego oraz automatycznego ustawiania poziomu 

ści 64GB. 

cy audio w formatach : WAV(Linear PCM) (Kwantyzacja : 16/24bit, 
C (Bit Rate: od 64 do 320kbps, 



 

 

9. Kompresujący materiał wideo do formatu MPEG

10. Ze stereofonicznym wyjś
11. Wyposażony w wbudowany gło
12. Pozwalający na transfer danych poprzez interfejs USB 2.0.
13. Posiadający złącze miniHDMI umo

złączem HDMI. 
 
b) Zestaw aktywnych monitorów odsłuchowych bliskiego pola 

1. Z mocą wyjściową dla zestawu 50W / 25W RMS na kanał w układz
odstępem S/N > 90dB.

2. Posiadający dwudrożn

niskotonowym i jednocalowym gło
min. 60Hz – 20kHz. 

3. Posiadający dwa zbalansowane analogowe wej

komów i nominalnej czuło

4. Posiadający złącze XLR do podł
5. Posiadający wyjście jack(1/4” TRS) do podł

6. Wyposażony w złącze USB umo

komputera (z 16-bitowym przetwornikiem delta
44.1/48 kHz). 

7. Zasilany z sieci 230V. 
 

Wymagany jest pełen zestaw dostarczony przez producenta, tj.: kabel XLR do podł
monitorów, kabel USB, kabel zasilaj

jack(1/4” TRS) mono o długości 75cm.
 

c) Mikrofon nakamerowy – 

1. Pojemnościowy Line Gradient.
2. Zasilany fantomowo (24/48V), podł

3. O wadze nie większej ni

4. O impedancji 50 omów.
5. O paśmie przenoszenia 20Hz 

górnoprzepustowym 80Hz

6. O charakterystyce super
7. O maksymalnym SPL 139dB.

8. O czułości -36dB 1V/Pa

9. Wyposażony w uchwyt zapewniaj
mocowaniem statywowym.

 
d) Mikrofon dynamiczny XLR+USB 

1. Dynamiczny, o charakterystyce nerkowej.
2. Obudowa metalowa z podwójn

3. Wyjścia: XLR, USB, jack 3,5 mm (słuchawki z regulacj

4. Pasmo przenoszenia 50Hz 
5. Czułość -54dBV/Pa. 

6. Wyposażony w wyłącznik dla wyj

7. Odporny na uderzenia.
 
Wymagany jest pełen zestaw dostarczony przez producenta, tj.: kabel XLR, USB, uchwyt, 

słuchawki, oprogramowanie. 
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cy materiał wideo do formatu MPEG-4 AVC/H.264. 

Ze stereofonicznym wyjściem słuchawkowym typu minijack. 
ony w wbudowany głośnik o mocy co najmniej 400mW. 

transfer danych poprzez interfejs USB 2.0. 
cze miniHDMI umożliwiające podgląd nagrań na odbiorniku ze 

Zestaw aktywnych monitorów odsłuchowych bliskiego pola – 1 kpl.

ą dla zestawu 50W / 25W RMS na kanał w układz
pem S/N > 90dB. 

cy dwudrożną aktywną parę głośników, z pięciocalowym gło

niskotonowym i jednocalowym głośnikiem wysokotonowym, o paś

cy dwa zbalansowane analogowe wejścia jack (1/4” TRS) o impedancji 10 

komów i nominalnej czułości -10dB 

cze XLR do podłączenia drugiego monitora. 
cie jack(1/4” TRS) do podłączenia słuchawek. 

ącze USB umożliwiające bezpośrednie odtwarzanie nagra

bitowym przetwornikiem delta-sigma i częstotliwo

 

Wymagany jest pełen zestaw dostarczony przez producenta, tj.: kabel XLR do podł
monitorów, kabel USB, kabel zasilający, podręcznik szybkiego startu a tak

jack(1/4” TRS) mono o długości 75cm. 

 1 szt. 

Line Gradient. 
Zasilany fantomowo (24/48V), podłączany przez złącze XLR. 

kszej niż 110g i długości nie większej niż 220 mm.

O impedancji 50 omów. 
mie przenoszenia 20Hz – 20kHz +/- 5 dB, z wł

górnoprzepustowym 80Hz 

kterystyce super-cardio, tłumienie przód-tył min. 12 dB@1kHz
O maksymalnym SPL 139dB. 

36dB 1V/Pa 

ony w uchwyt zapewniający amortyzację mikrofonu (tzw. paj
mocowaniem statywowym. 

Mikrofon dynamiczny XLR+USB – 2 kpl. 

charakterystyce nerkowej. 
Obudowa metalowa z podwójną siatką na kapsule, chroniąca przed wiatrem

cia: XLR, USB, jack 3,5 mm (słuchawki z regulacją wzmocnienia).

Pasmo przenoszenia 50Hz – 15kHz, z przetwornikiem A/D 48kHz/16bit.

ącznik dla wyjścia XLR 

Odporny na uderzenia. 

Wymagany jest pełen zestaw dostarczony przez producenta, tj.: kabel XLR, USB, uchwyt, 

 

ń na odbiorniku ze 

1 kpl. 

 dla zestawu 50W / 25W RMS na kanał w układzie bi-amp i 

ciocalowym głośnikiem 

nikiem wysokotonowym, o paśmie przenoszenia 

4” TRS) o impedancji 10 

rednie odtwarzanie nagrań z 

stotliwością próbkowania 

Wymagany jest pełen zestaw dostarczony przez producenta, tj.: kabel XLR do podłączenia 
cznik szybkiego startu a także kable jac-

 220 mm. 

5 dB, z włączanym filtrem 

tył min. 12 dB@1kHz 

 mikrofonu (tzw. pająk) z 

ca przed wiatrem 

 wzmocnienia). 

15kHz, z przetwornikiem A/D 48kHz/16bit. 

Wymagany jest pełen zestaw dostarczony przez producenta, tj.: kabel XLR, USB, uchwyt, 



 

 

e) Wzmacniacz słuchawkowy z trzema zestawami słuchawek 

1. Czterokanałowy, z niezale

2. O wejściu i wyjściach typu jack, z doł

3. Wyposażony w zasilacz, oraz trzy pary słuchawek dokanałowych o kablu długo
najmniej 10m (może być

 

f) Mikrofon typu „lapel”– 1 szt.

1. Dynamiczny, o kardioidalnej charakterystyce zbierania.

2. O wadze nie większej ni
3. O paśmie przenoszenia min. 70Hz 

4. Wyposażony w 3-pinowe symetryczne zł

wykorzystaniem przedłu
5. Posiadający specjalny klips do przymocowania do ubrania.

6. Wyposażony w gąbkę oraz osłon

 
g) Zestaw z mikrofonem bezprzewodowym typu „lapel” oraz bezprzewodow

przystawką XLR – 1 kpl. 

1. Z mikrofonem przyczepianym na klips (typu „lapel
oraz ochroną przeciwwietrzn

1. Pracującym w paśmie od 30Hz do 20 kHz.

2. Posiadającym charakterystyk
3. O maksymalnym poziomie SPL co najmniej 130 dB.

4. Typu pojemnościowego.

5. Z kablem o długości ok. 1.6 metra i zł
6. Wyposażonym w klips do przyczepienia na ubraniu.

7. O czułości 20 mV/Pa (dla 1 kHz).

2. Z bezprzewodową przystawk

wyjściem XLR. 
1. Z wejściem XLR-3 (

2. Zasilaną dwoma bateriami LR6 (AA).

3. Z możliwością bezprzewodowego automatycznego synchronizowania zestawu.
4. O wyjściowej mocy RF 30mW

5. Pracującą w paśmie maksymalnie od 80Hz do co najmniej 18kHz.

6. Ze stosunkiem sygnału do szumu powy
7. O impedancji wejściowej co najmniej 60 kOhm.

8. Wytrzymującą co najmniej 8 godzin na zasilaniu jednym kompletem baterii AA.

9. O masie nieprzekraczaj
10. Z możliwością regulacji pozio

najmniej 48 dB (z krokiem maksymalnie co 6dB).

11. Posiadającą funkcję
12. Posiadającą funkcję

3. Z nadajnikiem typu kieszonkowego dla mikrofonu przyczepianego na klips

1. Kompatybilnym z mikrofonem przyczepianym na klips.
2. Zasilanym dwoma bateriami LR6 (AA).

3. Z możliwością bezprzewodowego automatycznego synchronizowania zestawu.

4. Z obudową wykonan
5. Pracującym w paś

podłączonego mikrofonu lub maksymalnie od 25Hz do co najmniej 18kHz dla 

podłączonego urzą
6. Ze stosunkiem sygnału do szumu powy
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Wzmacniacz słuchawkowy z trzema zestawami słuchawek – 1 kpl.

niezależną regulacją głośności na każdym kanale.

ciach typu jack, z dołączonymi przejściówkami na mini

ony w zasilacz, oraz trzy pary słuchawek dokanałowych o kablu długo
że być z przedłużaczem). 

1 szt. 

Dynamiczny, o kardioidalnej charakterystyce zbierania. 

kszej niż 8g. 
mie przenoszenia min. 70Hz – 15kHz. 

pinowe symetryczne złącze XLR z kablem o długo

wykorzystaniem przedłużacza). 
cy specjalny klips do przymocowania do ubrania. 

ę oraz osłonę przeciwwietrzną typu futerko. 

Zestaw z mikrofonem bezprzewodowym typu „lapel” oraz bezprzewodow

 

Z mikrofonem przyczepianym na klips (typu „lapel”/”Lavalier”), z metalow
 przeciwwietrzną (gąbka oraz futerko). 

śmie od 30Hz do 20 kHz. 

cym charakterystykę zbierania dookólną. 
O maksymalnym poziomie SPL co najmniej 130 dB. 

ściowego. 

ści ok. 1.6 metra i złączem miniJack z blokadą
onym w klips do przyczepienia na ubraniu. 

ci 20 mV/Pa (dla 1 kHz). 

 przystawką pozwalającą na podłączenie do ręcznego mikrofonu z 

3 (żeńskie, niezbalansowane) 

 dwoma bateriami LR6 (AA). 

 bezprzewodowego automatycznego synchronizowania zestawu.
ciowej mocy RF 30mW 

śmie maksymalnie od 80Hz do co najmniej 18kHz.

Ze stosunkiem sygnału do szumu powyżej 110 dB (S/N ratio). 
O impedancji wejściowej co najmniej 60 kOhm. 

 co najmniej 8 godzin na zasilaniu jednym kompletem baterii AA.

O masie nieprzekraczającej 220g (z bateriami). 
 regulacji poziomu wyjściowego sygnału audio w zakresie co 

najmniej 48 dB (z krokiem maksymalnie co 6dB). 

 funkcję blokady przycisków. 
 funkcję szybkiego wyciszania głosu (MUTE). 

Z nadajnikiem typu kieszonkowego dla mikrofonu przyczepianego na klips

Kompatybilnym z mikrofonem przyczepianym na klips. 
Zasilanym dwoma bateriami LR6 (AA). 

 bezprzewodowego automatycznego synchronizowania zestawu.

 wykonaną z metalu. 
cym w paśmie maksymalnie od 80Hz do co najmniej 18kHz dla 

czonego mikrofonu lub maksymalnie od 25Hz do co najmniej 18kHz dla 

czonego urządzenia liniowego audio. 
Ze stosunkiem sygnału do szumu powyżej 110 dB (S/N ratio). 

1 kpl. 

dym kanale. 

ciówkami na mini-jack. 

ony w zasilacz, oraz trzy pary słuchawek dokanałowych o kablu długości co 

cze XLR z kablem o długości 10 m (z ew. 

Zestaw z mikrofonem bezprzewodowym typu „lapel” oraz bezprzewodową 

”/”Lavalier”), z metalową obudową 

czem miniJack z blokadą. 

ęcznego mikrofonu z 

 bezprzewodowego automatycznego synchronizowania zestawu. 

mie maksymalnie od 80Hz do co najmniej 18kHz. 

 co najmniej 8 godzin na zasilaniu jednym kompletem baterii AA. 

ciowego sygnału audio w zakresie co 

Z nadajnikiem typu kieszonkowego dla mikrofonu przyczepianego na klips 

 bezprzewodowego automatycznego synchronizowania zestawu. 

mie maksymalnie od 80Hz do co najmniej 18kHz dla 

czonego mikrofonu lub maksymalnie od 25Hz do co najmniej 18kHz dla 



 

 

7. O impedancji wejściowej co najmniej 40 kOhm dla podł

co najmniej 1MOhm dla podł

8. Z możliwością regulacji poziomu wej
najmniej 60 dB (z krokiem maksymalnie co 3dB).

9. Wytrzymującym co najmniej 8 godzin na zasilaniu bateriami AA.

10. O masie nieprzekrac
11. Z obudową wykonan

12. Posiadającym funkcj

13. Posiadającym funkcj

4. Z odbiornikiem nakamerowym.
1. Z uchwytem pozwalaj

2. Zasilanym dwoma bateria

3. Z wyjściem audio miniJack.
4. Ze specjalnym interfejsem opartym o port podczerwieni słu

automatycznego synchronizowania elementów zestawu.

5. Ze stosunkiem sygnału do szumu powy
6. Posiadającym funkcj

7. Z możliwością regulacji poziomu wyj

najmniej 42 dB (z krokiem maksymalnie co 6dB).
8. Wytrzymującym co najmniej 8 godzin na zasilaniu bateriami AA.

9. O masie nieprzekraczaj

10. Z obudową wykonan
11. Posiadającym funkcj

 

h) Kontroler MIDI z interfejsem USB

1. Dostarczany z oprogramowaniem do mixowania materiału audio. 

2. Wyposażony w interfejs USB typu Full Speed z 24
anologowo-cyfrowymi i cyfrowo

3. Posiadający przedwzmacniacz mikrofonowy oraz trójdro

4. Wyposażony w co najmniej pi
osiemnaście pokręteł. 

5. Posiadający co najmniej dwa przedwz

mixowanie sygnału z wej
6. Umożliwiający bezpośredni odsłuch sygnału wyj

7. Posiadający symetryczne wej

cinch. 

 

i) Statyw pantograficzny na mikrof

1. O wysięgu w poziomie co najmniej 82 cm i w poziomie 84 cm.

2. O udźwigu (mikrofonu) co najmniej 2 kg.

3. Posiadający trzy przeguby cierne i obracany w zakresie 360 stopni. Mo
ustawienia mikrofonu w dowolnym poło

dzięki sprężynom. 

4. Posiadający mocowania  na rzepy do kabla mikrofonowego.

5. Wyposażony w mocowanie pozwalaj
55mm, a do blatów o grubo

otworze stołu.  

6. Wyposażony w koszyk mikrofonowy izoluj
pasujący do posiadanego przez Zamawiaj
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O impedancji wejściowej co najmniej 40 kOhm dla podłączonego mikrofonu oraz 

niej 1MOhm dla podłączonego urządzenia liniowego audio.

 regulacji poziomu wejściowego sygnału audio w zakresie co 
najmniej 60 dB (z krokiem maksymalnie co 3dB). 

cym co najmniej 8 godzin na zasilaniu bateriami AA.

O masie nieprzekraczającej 170g (z bateriami). 
 wykonaną z metalu. 

cym funkcję blokady przycisków. 

cym funkcję szybkiego wyciszania głosu (MUTE) 

Z odbiornikiem nakamerowym. 
Z uchwytem pozwalającym na zamontowanie na kamerze. 

Zasilanym dwoma bateriami LR6 (AA). 

ciem audio miniJack. 
Ze specjalnym interfejsem opartym o port podczerwieni słu

automatycznego synchronizowania elementów zestawu. 

Ze stosunkiem sygnału do szumu powyżej 60 dB (S/N ratio). 
cym funkcję automatycznego wyszukiwania dostępnych cz

 regulacji poziomu wyjściowego sygnału audio w zakresie co 

najmniej 42 dB (z krokiem maksymalnie co 6dB). 
cym co najmniej 8 godzin na zasilaniu bateriami AA.

O masie nieprzekraczającej 130g (z bateriami). 

 wykonaną z metalu. 
cym funkcję blokady przycisków. 

Kontroler MIDI z interfejsem USB - 1 szt. 

Dostarczany z oprogramowaniem do mixowania materiału audio.  

ony w interfejs USB typu Full Speed z 24-bitowymi przetwornikami 
cyfrowymi i cyfrowo-analogowymi. 

cy przedwzmacniacz mikrofonowy oraz trójdrożny korektor typu Kill

ony w co najmniej pięć suwaków [fadery], dwa kontrolery obrotowe, oraz 
 

cy co najmniej dwa przedwzmacniacze gramofonowe pozwalaj

mixowanie sygnału z wejść audio z plikami MP3. 
średni odsłuch sygnału wyjściowego. 

cy symetryczne wejście mikrofonowe XLR oraz dwa wej

Statyw pantograficzny na mikrofon z koszykiem – 1 szt. 

gu w poziomie co najmniej 82 cm i w poziomie 84 cm. 

wigu (mikrofonu) co najmniej 2 kg. 

cy trzy przeguby cierne i obracany w zakresie 360 stopni. Mo
ustawienia mikrofonu w dowolnym położeniu bez konieczności blokady przegubów 

cy mocowania  na rzepy do kabla mikrofonowego. 

ony w mocowanie pozwalające na montaż do blatów o grubo
55mm, a do blatów o grubości do 70 mm specjalnym adapterem montowanym w 

ony w koszyk mikrofonowy izolujący mikrofon od zewnę
cy do posiadanego przez Zamawiającego mikrofonu Behringer C

czonego mikrofonu oraz 

dzenia liniowego audio. 

ciowego sygnału audio w zakresie co 

cym co najmniej 8 godzin na zasilaniu bateriami AA. 

Ze specjalnym interfejsem opartym o port podczerwieni służącym do 

ępnych częstotliwości. 

ciowego sygnału audio w zakresie co 

cym co najmniej 8 godzin na zasilaniu bateriami AA. 

 

bitowymi przetwornikami 

ny korektor typu Kill-EQ 

 suwaków [fadery], dwa kontrolery obrotowe, oraz 

macniacze gramofonowe pozwalające na 

cie mikrofonowe XLR oraz dwa wejścia liniowe typu 

cy trzy przeguby cierne i obracany w zakresie 360 stopni. Możliwość 
ści blokady przegubów 

 do blatów o grubości od 10 do 
ci do 70 mm specjalnym adapterem montowanym w 

cy mikrofon od zewnętrznych wibracji, 
cego mikrofonu Behringer C-3. 



 

 

j) Mikrofon konferencyjny XLR 

1. O charakterystyce zbierania kardioidalnej, wyposa
pojemnościowe. 

2. Odbierający dźwięki z odległo

zakłóceń otoczenia 
3. Zasilany fantomowo, z wbudowanym kablem XLR o długo

4. O impedancji wyjściowej 200 Ohm.

5. O paśmie przenoszenia 40Hz 
6. O maksymalnym poziomie SPL 120 dB

7. O czułości 45mV/Pa. 

8. O stosunku SNR 72 dB
 
k) KabelDisplayport – Displayport, 3 m 

1. Obsługujący rozdzielczo

 
l) Przejściówka DisplayPort 

1. Obsługująca rozdzielczo

 
m) Rozdzielacz (Splitter) Dual Link DVI

1. Obsługujący rozdzielczo
 

n) Pamięć RAM Quad Channel 4x2GB, DDR2 667 MHz, ECC Fully Buffe

kpl. 

 

o) Mobilny interfejs do przechwytywania i nadawania obrazu przez HD

- 1 szt. 

1. Podłączany do komputera przez interfejs USB 3.0

2. Zasilany przez USB 3.0

3. Posiadający co najmniej jedno wyj

kanałami audio 48kHz 24 bit, zgodnie ze standardem SMPTE 259M i SMPTE 292M.

4. Posiadający co najmniej jedno wyj

audio. 

5. Posiadający wejście synchronizacyjne z obsług

rozdzielczości SD, 720p50, 720p59.94, 1080i50 i 1080i59.94, oraz Tri

wszystkich formatach HD.

6. Posiadający sterowniki i oprogramowanie zarz

plików, przechwytywaniem pojedynczych klatek i odsłuchem d

systemem Windows. 

7. Obsługujący sprzętową

8. Obsługujący konwersję

rozdzielczości na HD, a tak

9. Obsługujący wstawianie efektów video w czasie rzeczywistym za pomoc

posiadanego przez Zamawiaj

10. Z obsługą 10-bitowej głę

 

p) Mobilny interfejs do przechwytywania obrazu przez HDMI

1. Podłączany do komputera przez interfejs USB 3.0

2. Zasilany przez USB 3.0
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Mikrofon konferencyjny XLR – 1szt. 

O charakterystyce zbierania kardioidalnej, wyposażony w trzy 

ki z odległości co najmniej 7 metrów, przy jednoczesnym tłumieniu 

Zasilany fantomowo, z wbudowanym kablem XLR o długości co najmniej 4 metrów

ciowej 200 Ohm. 

enia 40Hz – 16kHz. 
O maksymalnym poziomie SPL 120 dB 

O stosunku SNR 72 dB 

Displayport, 3 m – 6 szt. 

cy rozdzielczość obrazu min. 2560 x 1600 oraz 1080p 

ciówka DisplayPort – DVI, max 20 cm – 2 szt 

ca rozdzielczość obrazu min. 2560 x 1600 oraz 1080p 

Rozdzielacz (Splitter) Dual Link DVI-D na 2x DVI-D, max. 30 cm – 2 szt.

cy rozdzielczość obrazu min. 2560 x 1600 oraz 1080p 

 RAM Quad Channel 4x2GB, DDR2 667 MHz, ECC Fully Buffe

Mobilny interfejs do przechwytywania i nadawania obrazu przez HD

czany do komputera przez interfejs USB 3.0 

Zasilany przez USB 3.0 

cy co najmniej jedno wyjście i jedno wejście SD/HD-SDI video z o

kanałami audio 48kHz 24 bit, zgodnie ze standardem SMPTE 259M i SMPTE 292M.

cy co najmniej jedno wyjście HDMI pixel for pixel typu A z dwoma kanałami 

cie synchronizacyjne z obsługą standardu Blackburst dla 

, 720p50, 720p59.94, 1080i50 i 1080i59.94, oraz Tri

wszystkich formatach HD. 

cy sterowniki i oprogramowanie zarządzające przechwytywaniem i zapisem 

plików, przechwytywaniem pojedynczych klatek i odsłuchem dźwięku, działaj

tową konwersję kolorów w czasie rzeczywistym 

cy konwersję rozdzielczości z HD w dół, oraz w górę z niskich 

ci na HD, a także cross-HD (z 720p na 1080p) w czasie rzeczywistym.

cy wstawianie efektów video w czasie rzeczywistym za pomoc

posiadanego przez Zamawiającego programu Adobe Premiere Pro.

bitowej głębi kolorów w przestrzeniach REC 601 i REC 709.

Mobilny interfejs do przechwytywania obrazu przez HDMI – 1 szt. 

czany do komputera przez interfejs USB 3.0 

Zasilany przez USB 3.0 

ony w trzy przetworniki 

ci co najmniej 7 metrów, przy jednoczesnym tłumieniu 

ci co najmniej 4 metrów 

2 szt. 

 RAM Quad Channel 4x2GB, DDR2 667 MHz, ECC Fully Buffered DIMM – 1 

Mobilny interfejs do przechwytywania i nadawania obrazu przez HD-SDI i SD-SDI 

SDI video z ośmioma 

kanałami audio 48kHz 24 bit, zgodnie ze standardem SMPTE 259M i SMPTE 292M. 

cie HDMI pixel for pixel typu A z dwoma kanałami 

 standardu Blackburst dla 

, 720p50, 720p59.94, 1080i50 i 1080i59.94, oraz Tri-Sync we 

ce przechwytywaniem i zapisem 

źwięku, działające pod 

 

 z niskich 

HD (z 720p na 1080p) w czasie rzeczywistym. 

cy wstawianie efektów video w czasie rzeczywistym za pomocą 

cego programu Adobe Premiere Pro. 

bi kolorów w przestrzeniach REC 601 i REC 709. 

 



 

 

3. Posiadający co najmniej jedno wej

ośmiokanałowego audio.

4. Posiadający analogowe wej

5. Posiadający wejście i wyj

6. Porty HDMI i komponentowe z mo

7. Obsługujący formaty HDMI 525 NTSC, 625 PAL, 720HD oraz 1080HD

8. Posiadający sterowniki i oprogramowanie zarz

plików, przechwytywaniem pojedynczych klatek i odsłuchem d

systemem Windows. 

9. Obsługujący sprzętową

10. Obsługujący konwersję

rozdzielczości na HD, a tak

11. Obsługujący wstawianie efektów video w czasie rzeczywistym za pomoc

posiadanego przez Zamawiaj

12. Pracujący w przestrzeni kolorów HDMI Y

 

q) Pakiet oprogramowania do edycji i tworzenia grafiki i video

Taki jak Adobe PhotoshopElements 11 & Adobe PremiereElements 11 lub równowa

Przez równoważność Zamawiaj

1. Zawierający program do
natychmiastowe usuwanie wad zdj
zębów, zwiększanie intensywno
oświetlenia, posiadający wbudowane efekty, edycj
udostępniający podpowiedzi dotycz
usuwanie i przesuwanie obiektów na zdj
automatycznie edytuje obraz, aby zmiany wygl
integrację z zawartym w pakiecie programem do obróbki video.

2. Zawierający program do edycji nieliniowej wideo oparty na linii czasu, z wbudowan
obsługą przejść, obsługuj
korekcję kolorów, dodawanie efektów, sp
dodawanie animacji i klipartów, wyposa
drżącego obrazu a  takż
świateł, pracujący natywnie w 

3. Obsługujący następują
PSD, PNG, RAW, RW2, JPEG, AAC, AC3, WAV, WMA, MP3, MP4, TIFF, EPS, PDF, 
umożliwiający łatwa wymian
oprogramowaniem Adobe Produ

 

r) Zestaw krótkofalówek - 2 kpl.

1. Składający się z dwóch przeno

anteną, posiadających zintegrowane wej

2. Pracujący w paśmie PMR 446 MHz nie wymagaj

3. Nadający i odbierający na co najmniej 8 kanałach i 38 podkanałach.

4. O rzeczywistym zasięgu 1km.

5. Posiadający podświetlany wy

6. Wysyłający sygnał zako

7. Posiadający funkcję monitoro

8. Wyposażony w dwa zestawy słuchawkowe (słuchawka i mikrofon), dwie ładowarki 

biurkowe, dwa komplety akumulatorów i instrukcj
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cy co najmniej jedno wejście i jedno wyjście HDMI typu A, oba z obsług

miokanałowego audio. 

cy analogowe wejścia i wyjścia wideo: komponent, kompozyt i s

cie i wyjście audio RCA HiFi dwukanałowe 24 bitowe

Porty HDMI i komponentowe z możliwością przełączania pomiędzy HD i SD.

cy formaty HDMI 525 NTSC, 625 PAL, 720HD oraz 1080HD

cy sterowniki i oprogramowanie zarządzające przechwytywaniem i zapisem 

plików, przechwytywaniem pojedynczych klatek i odsłuchem dźwięku, działaj

tową konwersję kolorów w czasie rzeczywistym 

cy konwersję rozdzielczości z HD w dół, oraz w górę z niskich 

ci na HD, a także cross-HD (z 720p na 1080p) w czasie rzeczywistym.

cy wstawianie efektów video w czasie rzeczywistym za pomoc

posiadanego przez Zamawiającego programu Adobe Premiere Pro.

cy w przestrzeni kolorów HDMI YUV 4:2:2 

Pakiet oprogramowania do edycji i tworzenia grafiki i video – 1 szt.

Taki jak Adobe PhotoshopElements 11 & Adobe PremiereElements 11 lub równowa

 Zamawiający rozumie zintegrowany pakiet oprogramowania:

cy program do zaawansowanej edycji grafiki rastrowej pozwalaj
natychmiastowe usuwanie wad zdjęć za pomocy skrótów takich jak wybielanie 

kszanie intensywności kolorów, usuwanie rys, korekcja kontrastu i 
wietlenia, posiadający wbudowane efekty, edycję na warstwach, na bie

cy podpowiedzi dotyczące zaawansowanej edycji zdjęć
usuwanie i przesuwanie obiektów na zdjęciach w taki sposób, że program 
automatycznie edytuje obraz, aby zmiany wyglądały naturalnie, oraz posiadaj

 z zawartym w pakiecie programem do obróbki video. 
cy program do edycji nieliniowej wideo oparty na linii czasu, z wbudowan

, obsługujący rozdzielczość fullHD 1920x1080, umoż
 kolorów, dodawanie efektów, spowolnienie i przyspieszenie filmu, 

dodawanie animacji i klipartów, wyposażony w funkcje automatycznego naprawiania 
cego obrazu a  także korektę kolorów i jasności niezależnie dla cieni, półcieni i 

cy natywnie w środowisku Windows 7 64-bit. 
pujące formaty: AVI, SWF, AVCHD, WMV, MOV, DV, HDV, MPEG, 

PSD, PNG, RAW, RW2, JPEG, AAC, AC3, WAV, WMA, MP3, MP4, TIFF, EPS, PDF, 
cy łatwa wymianę plików projektów z posiadanym przez Zamawiaj

oprogramowaniem Adobe Production Premium CS5/CS6. 

2 kpl. 

 z dwóch przenośnych radiostacji akumulatorowych ze zintegrowan

cych zintegrowane wejście mikrofonowe i słuchawkowe.

mie PMR 446 MHz nie wymagającym licencji, z moc

ący na co najmniej 8 kanałach i 38 podkanałach.

O rzeczywistym zasięgu 1km. 

wietlany wyświetlacz i sygnalizację wibracjami. 

cy sygnał zakończenia nadawania. 

ę monitorowania pomieszczeń. 

ony w dwa zestawy słuchawkowe (słuchawka i mikrofon), dwie ładowarki 

biurkowe, dwa komplety akumulatorów i instrukcję po polsku. 

cie HDMI typu A, oba z obsługą 

cia wideo: komponent, kompozyt i s-video. 

cie audio RCA HiFi dwukanałowe 24 bitowe 

ędzy HD i SD. 

cy formaty HDMI 525 NTSC, 625 PAL, 720HD oraz 1080HD 

ce przechwytywaniem i zapisem 

źwięku, działające pod 

 

niskich 

HD (z 720p na 1080p) w czasie rzeczywistym. 

cy wstawianie efektów video w czasie rzeczywistym za pomocą 

cego programu Adobe Premiere Pro. 

1 szt. 

Taki jak Adobe PhotoshopElements 11 & Adobe PremiereElements 11 lub równoważny. 

cy rozumie zintegrowany pakiet oprogramowania: 

zaawansowanej edycji grafiki rastrowej pozwalający na 
 za pomocy skrótów takich jak wybielanie 

ci kolorów, usuwanie rys, korekcja kontrastu i 
na warstwach, na bieżąco 

ce zaawansowanej edycji zdjęć, umożliwiający 
że program 

dały naturalnie, oraz posiadający 

cy program do edycji nieliniowej wideo oparty na linii czasu, z wbudowaną 
 fullHD 1920x1080, umożliwiający 

owolnienie i przyspieszenie filmu, 
ony w funkcje automatycznego naprawiania 

nie dla cieni, półcieni i 

ce formaty: AVI, SWF, AVCHD, WMV, MOV, DV, HDV, MPEG, 
PSD, PNG, RAW, RW2, JPEG, AAC, AC3, WAV, WMA, MP3, MP4, TIFF, EPS, PDF, 

 plików projektów z posiadanym przez Zamawiającego 

nych radiostacji akumulatorowych ze zintegrowaną 

cie mikrofonowe i słuchawkowe. 

licencji, z mocą max. 0,5W. 

cy na co najmniej 8 kanałach i 38 podkanałach. 

ony w dwa zestawy słuchawkowe (słuchawka i mikrofon), dwie ładowarki 



 

 

s) Tablet graficzny – 1 szt. 

1. O wymiarach obszaru roboczego co najmniej 22x13 cm w formacie 16:10, o 

rozdzielczości co najmniej 200 linii na mm.

2. Obsługiwany zarówno piórkiem jak i dotykiem (palcami).

3. Obsługujący dotyk wielopalcowy do 10 palców.

4. Posiadający co najmniej osiem konfigurowalnych przycisków i kursor dotykowy w 

kształcie pokrętła. 

5. Komunikujący się z komputerem przez USB, zasilany przez USB.

6. O wysokości odczytu piórka co najmniej 10mm.

7. O dokładności odczytu piórka do +/

8. O 2048 poziomach nacisku piórka, z odczytem nachylenia piórka w zakresie +/

stopni. 

9. Z możliwością rozszerzenia zestaw

zamieniający tablet na bezprzewodowy.

 

t) Aparat telefoniczny GSM z funkcj

1. Wyposażony w ekran AMOLED o rozdzielczo

2. Obsługujący wyświetlanie fi

MPEG4, wraz z towarzyszacym d

3. Obsługujący standard AllShare i DLNA poprzez ł

4. Wyposażony w moduł NFC i Bluetooth 4.0

5. Posiadający wbudowaną

6. Posiadający ciemną obudow

rozpoznawaniem nacisku,  zintegrowane z obudow

zasilacz 230V z kablem o długo
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O wymiarach obszaru roboczego co najmniej 22x13 cm w formacie 16:10, o 

ci co najmniej 200 linii na mm. 

Obsługiwany zarówno piórkiem jak i dotykiem (palcami). 

cy dotyk wielopalcowy do 10 palców. 

cy co najmniej osiem konfigurowalnych przycisków i kursor dotykowy w 

 z komputerem przez USB, zasilany przez USB. 

ci odczytu piórka co najmniej 10mm. 

ci odczytu piórka do +/-0,25mm. 

O 2048 poziomach nacisku piórka, z odczytem nachylenia piórka w zakresie +/

 rozszerzenia zestawu o myszkę, lupkę z celownikiem i adapter 

cy tablet na bezprzewodowy. 

Aparat telefoniczny GSM z funkcją sterownika multimedialnego AllShare 

ony w ekran AMOLED o rozdzielczości 1280x720 i rozmiarze 5,5”

wietlanie filmów o rozdzielczości 1920x1080 w formacie H.264 i 

MPEG4, wraz z towarzyszacym dźwiękiem AAC+ 

cy standard AllShare i DLNA poprzez łącze WiFi 802.11g/n

ony w moduł NFC i Bluetooth 4.0 

cy wbudowaną pamięć 16 GB i kartę pamięci 32 GB Class 10

ą obudowę, folię ochronną na ekran, wbudowany rysik z 

rozpoznawaniem nacisku,  zintegrowane z obudową etui z klapką osłaniaj

zasilacz 230V z kablem o długości min. 3 m. 

O wymiarach obszaru roboczego co najmniej 22x13 cm w formacie 16:10, o 

cy co najmniej osiem konfigurowalnych przycisków i kursor dotykowy w 

 

O 2048 poziomach nacisku piórka, z odczytem nachylenia piórka w zakresie +/- 60 

 z celownikiem i adapter 

 sterownika multimedialnego AllShare – 1 szt. 

ci 1280x720 i rozmiarze 5,5” 

ci 1920x1080 w formacie H.264 i 

cze WiFi 802.11g/n 

Class 10 

 na ekran, wbudowany rysik z 

ą osłaniającą ekran, 


