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Numer sprawy:DAG/G/06/13 

 
Załącznik nr 2 do formularza oferty 

 
Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu multimedialnego dla Instytutu Łączności – Państwowego 
Instytutu Badawczego w Warszawie w ramach Projektu „System Informacyjny o infrastrukturze 
szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa”, współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoProgram Operacyjny 
Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo informacyjne – 
budowa elektronicznej administracji. 
 

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 
 

Część 1: Kamera profesjonalna z osprzętem 
 

a) 1 szt. kamery profesjonalnej z wyjściem HDMI 
 

Parametry wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę* 

1. Przetwornik 1/4.7” 3MOS, zawierający efektywny 
obraz min. 2,200,000 pikseli dla każdej z trzech 
barw podstawowych (R, G, B). 

2. Obiektyw z 5-osiowym, optyczno-elektronicznym 
systemem stabilizacji obrazu, z możliwością 
ręcznego i zdalnego (za pomocą pilota) 
ustawiania ogniskowej, ostrości i przysłony. 

3. Zoom optyczny co najmniej 12x, zoom cyfrowy 
co najmniej x10, zoom inteligentny co najmniej 
x25. 

4. Waga – maksymalnie 1,5 kg bez baterii. 
5. Umożliwiająca nagrywanie w formacie AVCHD 

version 2.0 compliant w rozdzielczościach: 
1080p 50/25, 1080i 50, 576i 50. 

6. Wyposażona w wyjście HDMI (próbkowanie 
4:2:2 8-bit, uncompressed) do przesyłania 
obrazu i dźwięku z kamery do streamingu lub 
podglądu na zewnętrznym monitorze, 
obsługiwane rozdzielczości: 1080p, 1080i, 576p, 
obsługiwane formaty dźwięku: Dolby Digital, 
liniowy PCM. 

7. Kompresująca nagrywane wideo zgodnie ze 
standardem MPEG-4 AVC/H.264, audio zgodnie 
z Dolby Digital (2.0 lub 5.1 kanałów). 

8. Możliwość podłączenia dwóch mikrofonów przez 
złącze XLR z zasilaniem Phantom 48V, a także 
przez złącza LINE i MIC. 

9. Możliwość zapisu na dwóch kartach pamięci 
jednocześnie w konfiguracji backup lub na 

Podać producenta, typ i model. 
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każdej oddzielnie, obsługa kart SD, SDHC i 
SDXC. 

10. Wyposażona w funkcję DRS poszerzającą 
zakres dynamiki dla ciemnych i bardzo jasnych 
stref rejestrowanego obrazu. 

11. Posiadająca możliwość robienia zdjęć z 
rozdzielczością min. 3 Mpix, także w trakcie 
nagrywania wideo, zapisywanych w formacie 
JPEG. 

12. Posiadająca złącze USB 2.0 Device 
umożliwiające kopiowanie plików z karty pamięci 
do komputera. 

13. Posiadająca funkcje pre-rec, interval-rec, rec-
check, last clip delete, zebra, histogram. 

14. Posiadająca wspomaganie ustawiania ostrości z 
możliwością ręcznej regulacji. 

15. Wyposażona w wizjer 0.24”o rozdzielczości 
minimum 260 tys. pikseli w formacie 16:9 i 
dotykowy ekran LCD 3.5” o rozdzielczości 
minimum 1.1 mln pikseli, w formacie 16:9. 

16. Z możliwością nagrywania obiektów 
oświetlonych z natężeniem od 3 luksów. 

17. Z możliwością podłączenia słuchawek do 
monitorowania nagrywanego materiału audio. 

18. Z możliwością zdalnego sterowania zbliżeniem, 
ostrością i przysłoną, oraz start/stop nagrywania, 
za pomocą pilotów podłączanych przez super 
mini jacka i mini jacka. 

19. Wyposażona w pasek do dłoni zapewniający 
pewny chwyt, zaślepki na obiektyw i wejścia, 
oraz osłonę przeciwsłoneczną obiektywu, dwie 
baterie o pojemności co najmniej 5400 mAh, 
ładowarkę oraz kable niezbędne do ładowania, 
uchwyt na mikrofon, osłonę gumową do wizjera, 
pilot zdalnego sterowania, dwie karty pamięci 
SDXC 64 GB klasy 10 45MB/s oraz pas na 
ramie. 

20. Wyposażona w torbę transportową 
zapewniającą ochronę przed uderzeniami, 
wpływem wilgoci i temperatury; z miękką rączką 
i pasem naramiennym; z komorą główną 
wyłożoną jaskrawym antystatycznym materiałem 
chroniącym przed zarysowaniami, posiadającą 

regulowane przegródki z pianki, co pozwala 
optymalnie dopasować wnętrze do 
posiadanego sprzętu; z klapą umożliwiającą 
wyjmowanie sprzętu i filmowanie bez 
zdejmowania torby z ramienia. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 14 
dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do naprawy 
oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 
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b) 1 szt. nakamerowego mobilnego kodera wideo  

 
Parametry wymagane przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowane przez 

Wykonawcę* 
1. Posiadający złącze HDMI input pozwalające na 

podłączenie cyfrowej kamery, wspierające 
formaty 1080i 50/59.94/60, 1080p 
23.98/24/25/30, 720p 23.98/24/50/59.94/60, 
576p, 480p. 

2. Umożliwiający strumieniowanie wideo HD 1080p 
wprost do sieci lokalnej lub Internetu 
bezprzewodowo (poprzez WiFi Dual Band 
802.11 a/b/g/n MiMO) lub przez złącze Ethernet 
(10/100BASE-T) z przepływnością w zakresie co 
najmniej od 250 kbit/s do 5 Mbit/s (dla WiFi) lub 
do 10Mbit/s (dla Ethernetu). 

3. Obsługujący kodowanie H.264 (profile Baseline, 
Main i High) dla wideo oraz AAC-LC i MPEG 
Layer 2 dla audio. 

4. Obsługujący strumieniowanie poprzez protokoły 
RTP, RTSP, RTMP, MPEG2-TS, HTTP Live 
Steaming. 

5. Wyposażony we wbudowane analogowe wejście 
audio (minijack) z regulacją wzmocnienia oraz 
wyjście słuchawkowe (minijack) z regulacją 
głośności. 

6. Wyposażony w wyświetlacz pozwalający na 
szybkie zmiany i przegląd ustawień bez 
konieczności użycia komputera. 

7. Posiadający interfejs webowy umożliwiający 
zdalną konfigurację urządzenia poprzez sieć IP. 

8. Wyposażony w złącze USB host pozwalające na 
dołączenie modemu 3G/4G. 

9. Umożliwiający bezpośrednią bezprzewodową 
komunikację z komputerem lub urządzeniami 
mobilnymi poprzez sieć Ad-Hoc. 

10. Wyposażony we wbudowany akumulator 
pozwalający na ciągłą pracę urządzenia przez 
co najmniej 2 godziny. 

11. Z dołączonym zestawem montażowym 
umożliwiającym doczepienie kodera do 
zamawianej kamery. 

12. Wyposażony w: złącze microUSB pozwalające 
na ładowanie akumulatora, slot microSD 
umożliwiający nagrywanie strumienia wideo z 
kamery na karcie pamięci, oprogramowanie 
umożliwiające na komputerze podgląd i nagranie 
strumieniowanego wideo, krótki (30 cm) kabel 
HDMI, kabel Ethernet, dwie anteny WiFi oraz 
zasilacz. 

13. Współpracujący z oprogramowaniem Wirecast 
for Windows. 

Podać producenta, typ i model. 
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Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 14 
dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do naprawy 
oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 

 

 
c) 1 szt. mobilnego dekodera wideo  

 
Parametry wymagane przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowane przez 

Wykonawcę* 
1. Umożliwiający odbiór wideo HD zakodowany 

poprzednio przez zamawiany mobilny koder 
wideo z sieci lokalnej lub Internetu - 
bezprzewodowo (poprzez WiFi Dual Band 
802.11 a/b/g/n MiMO) lub przez złącze Ethernet 
(10/100BASE-T). 

2. Posiadający złącze SD/HD-SDI output 
pozwalające na podłączenie do framegrabbera 
lub miksera wideo. 

3. Wspierający formaty 1080i 50/59.94/60, 1080p 
23.98/24/25/30, 720p 23.98/24/50/59.94/60, 
576p, 480p. 

4. Obsługujący kodowanie H.264 (profile Baseline, 
Main i High) dla wideo oraz AAC-LC i MPEG 
Layer 2 dla audio. 

5. Obsługujący strumieniowanie poprzez protokoły 
RTP, RTSP, RTMP, MPEG2-TS, HTTP Live 
Steaming. 

6. Wyposażony w wyjście słuchawkowe (minijack) 
z regulacją głośności. 

7. Wyposażony w wyświetlacz pozwalający na 
szybkie zmiany i przegląd ustawień bez 
konieczności użycia komputera. 

8. Posiadający interfejs webowy umożliwiający 
zdalną konfigurację urządzenia poprzez sieć IP. 

9. Wyposażony w złącze USB host pozwalające na 
dołączenie modemu 3G/4G. 

10. Umożliwiający bezpośrednią bezprzewodową 
komunikację z komputerem lub urządzeniami 
mobilnymi poprzez sieć Ad-Hoc. 

11. Wyposażony we wbudowany akumulator 
pozwalający na ciągłą pracę urządzenia przez 
co najmniej 2 godziny. 

12. Wyposażony w: złącze microUSB pozwalające 
na ładowanie akumulatora, oprogramowanie 
umożliwiające na komputerze podgląd 
strumieniowanego wideo, kabel Ethernet, dwie 
anteny WiFi oraz zasilacz. 

Podać producenta, typ i model. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 14 
dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do naprawy 
oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 
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Część 2: Serwer multimedialny z wyposażeniem 
 

a) 1 szt. przenośnego serwera kontroli systemu 
 

Parametry wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę* 

Wyposażony w podzespoły spełniające następujące 
wymagania: 

1. Ekran o przekątnej co najmniej 17 cali i 
rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED 

2. Procesor: 
1. Posiadający co najmniej 4 rdzenie i 

obsługujący co najmniej 8 wątków. 
2. Osiągający co najmniej 9010 punktów 

Passmark CPU Mark w teście PassMark. 
3. Zbudowany w architekturze 64-bitowej z co 

najmniej 6MB Cache. 
4. Obsługujący co najmniej 32 GB RAM DDR3 

o taktowaniu do co najmniej 1600MHz. 
5. Posiadający technologię zapewniającą 

dynamiczny overclocking w zależności od 
obciążenia. 

6. Obsługujący co najmniej 16 linii PCI-
EXPRESS jednocześnie. 

7. Posiadający zintegrowaną kartę graficzną 
obsługującą technologię Quick Sync. 

3. Karta graficzna: 
1. O mocy obliczeniowej co najmniej 1935 

GFLOPS. 
2. Posiadająca zaimplementowaną 

technologię CUDA, wykorzystywaną przez 
programy używane przez Zamawiającego. 

3. Posiadająca co najmniej 2048 MB RAM 
256-bit GDDR5 o przepustowości co 
najmniej 110 GB/s. 

4. Posiadająca co najmniej 1340 procesory 
strumieniowe. 

4. Pamięć: 
1. RAM o pojemności 16GB, typu DDR3,  
2. pracująca w konfiguracji Dual Channel 

1600MHz, z możliwością rozbudowy. 
3. Dysk SSD o pojemności co najmniej 256 

GB, SATA 3.0, zapis z prędkością co 

najmniej 500 MB/s. 

4. Dysk HDD o pojemności co najmniej 

750GB, SATA 3.0, 7200RPM. 

5. Płyta główna zapewniająca poprawne 
działanie z zamawianym 
mobilnyminterfejsem USB 3.0 do 
przechwytywania i nadawania obrazu przez 
SDI/HD-SDI. 

Podać producenta, typ i model. 
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6. Porty (co najmniej): 4x USB 3.0, 1x eSATA, 
1x DisplayPort, 1x HDMI 1.3 In, 1x HDMI 
1.4a Out, 1x Wejście Audio, 1x Wyjście 
S/PDIF, 1x Gigabit Ethernet, WiFi a/g/n w 
technologii MIMO, Bluetooth 4.0 

7. Waga nie przekraczająca 4,5 kg 

8. Posiadający wbudowaną baterię na co 
najmniej 1 godzinę pracy przy 50% 
obciążeniu procesora oraz baterię 
zapasową pozwalającą na pracę przez co 
najmniej 2 godziny przy 50% obciążeniu 
procesora. 

9. Wbudowana kamera nagrywająca w 
standardzie FullHD 1920x1080 

10. Preinstalowany 64-bitowy system 
operacyjny, umożliwiający przyłączenie do 
domeny Zamawiającego, obsługujący 
oprogramowanie Camtasia Studio v8.0 

11. Z dołączoną kompatybilną podkładką 
chłodzącą, zasilaną poprzez złącze USB, z 
trzema wentylatorami z możliwością zmiany 
ich położenia, paskiem zabezpieczającym 
na czas transportu i poziomem głośności 
maksymalnie 26 dBA. 

12. W zestawie: myszka bezprzewodowa; torba 
mieszcząca serwer oraz mobilny interfejs 
HD-SDI,  konwerter SDI-HDMI, podkładkę 
chłodzącą, zasilacze i zewnętrzną baterię. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 14 
dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do naprawy 
oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

b) 1 szt. mobilnego interfejsu do przechwytywania obrazu przez HD-SDI 
 

Parametry wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę* 

1. Podłączany i zasilany przez interfejs USB 3.0 
2. Posiadający co najmniej jedno wyjście i jedno 

wejście SD/HD-SDI wideo z ośmioma kanałami 
audio 48kHz 24 bit, zgodnie ze standardem 
SMPTE 259M i SMPTE 292M. 

3. Posiadający co najmniej jedno wyjście HDMI 
pixel for pixel typu A z dwoma kanałami audio. 

4. Posiadający wejście synchronizacyjne z obsługą 
standardu Blackburst dla rozdzielczości SD, 
720p50, 720p59.94, 1080i50 i 1080i59.94, oraz 
Tri-Sync we wszystkich formatach HD. 

5. Posiadający sterowniki i oprogramowanie 
zarządzające przechwytywaniem i zapisem 
plików, przechwytywaniem pojedynczych klatek i 

Podać producenta, typ i model. 
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odsłuchem dźwięku, działające pod systemem 
Windows. 

6. Obsługujący sprzętową konwersję kolorów w 
czasie rzeczywistym 

7. Obsługujący konwersję rozdzielczości z HD w 
dół, oraz w górę z niskich rozdzielczości na HD, 
a także cross-HD (z 720p na 1080p) w czasie 
rzeczywistym. 

8. Obsługujący wstawianie efektów wideo w czasie 
rzeczywistym za pomocą posiadanego przez 
Zamawiającego programu Adobe Premiere Pro. 

9. Z obsługą 10-bitowej głębi kolorów w 
przestrzeniach REC 601 i REC 709. 

10. Kable USB 3.0 o długości 1 m oraz 3 m. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 14 
dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do naprawy 
oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 

 

 
c) 1 szt. konwertera z SDI na HDMI zasilanego bateriami 

 
Parametry wymagane przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowane przez 

Wykonawcę* 
1. Posiadający wyjście HDMI typu A i wyjście 

loop SD/HD-SDI. 
2. Posiadający wejście HD/SD/3G-SDI z 

automatyczną detekcją standardowych 
rozdzielczości SDI. 

3. Z możliwością aktualizacji oprogramowania 
przez USB. 

4. Zasilany bateryjnie, z możliwością co najmniej 
dwugodzinnej pracy bez zewnętrznego 
zasilania, wyposażony w zasilacz-ładowarkę. 

5. Zgodny ze standardami SDI: SMPTE 292M, 
SMPTE 259M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656, 
oraz ITU-R BT.601. 

6. Z samplingiem i precyzją kolorów SDI i HDMI 
4:2:2. 

7. O przestrzeni kolorów SDI i HDMI YUV. 
8. Wspierający formaty SDI i HDMI: 525/29.97 

NTSC, 625/25 PAL, 720p50, 720p59.94, 
720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 
1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080p23.98, 
1080p24,1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 
1080p50, 1080p59.94 and 1080p60. 

9. Posiadający wskaźniki LED informujące o 
statusie konwertera. 

10. Kabel SDI o długości 1 m 

Podać producenta, typ i model. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu14 
dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do naprawy 
oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 
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d) 1 szt. framegrabbera VGA/DVI 
 

Parametry wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę* 

1. Pozwalający na przechwytywanie obrazu 
poprzez złącza VGA i DVI. 

2. Podłączany do komputera poprzez interfejs 
USB 2.0. 

3. Obsługiwane rozdzielczości wideo:  

• Dla VGA: 720x400, 640x480, 800x600, 
1024x768, 1152x864, 1152x900, 1280x960, 
1280x1024, 1600x1200, 1920x1080; 

• Dla DVI: 720x400, 640x480, 800x600, 
1024x768, 1152x864, 1152x900, 1280x960, 
1280x1024, 1600x1200, 1920x1080, 
1920x1200. 

4. Pozwalający na przechwytywanie wideo z 
szybkościami:  

• 640 x 480  30.0 - 60 klatek/s 

• 800 x 600  22.6 - 60 klatek/s 

• 1024 x 768 15.0 - 60 klatek/s 

• 1280 x 1024 10.0 - 52 klatek/s 

• 1600 x 1200 8.0 - 34 klatek/s 

• 1920 x 1080  5.2 - 33 klatek/s 

• 1920 x 1200  5.2 - 32 klatek/s 
5. Posiadający sterowniki i oprogramowanie 

zarządzające przechwytywaniem i zapisem 
plików, przechwytywaniem pojedynczych klatek, 
działające pod systemem Windows. 

6. Współpracujący z zamawianym 
oprogramowaniem umożliwiającym edycję 
liniową. 

7. Wyposażony w: kabel USB umożliwiający 
podłączenie urządzenia do komputera, kabel 
DVI-DVI (męski-męski), kabel DVI-VGA (męski-
męski), zasilacz. 

Podać producenta, typ i model. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 14 
dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do naprawy 
oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 

 

 

e) 1 szt.obudowy na dysk 2,5'' z USB 3.0 
 

Parametry wymagane przez 
Zamawiającego 

Parametry oferowane przez 
Wykonawcę* 

1. Zapewniająca podłączenie dysku 2,5’’ SATA 3.0 
do komputera poprzez złącze USB 3.0. 

2. Kabel USB 3.0 o dług. 1 m. 

Podać producenta, typ i model. 

Gwarancja minimum 2 lata, z naprawą w ciągu 14 
dni roboczych od zgłoszenia, odbiór do naprawy 
oraz zwrot w siedzibie Zamawiającego. 
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f) 1 szt. oprogramowania umożliwiającego edycję liniową, z wielosystemowym 
nadawaniem strumieni wideo w trybie  live 
 
Parametry wymagane przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowane przez 

Wykonawcę* 
Takie jak Wirecast Pro lub równoważne. Przez 
równoważność Zamawiający rozumie 
oprogramowanie: 

1. Umożliwiające podłączenie do 10 źródeł 
sygnału  takich jak kamery IP, kamery 
USB, kamery SDI, HDMI, DV/HDV przez 
wejściowe urządzenia do 
przechwytywania obrazu. 

2. Wyposażone w moduł programowy 
pozwalający na przechwycenie obrazu 
wyświetlanego na monitorze dowolnego 
komputera i streaming tego obrazu do 
programu „Wirecast” poprzez sieć. 

3. Zapewniające wbudowaną obsługę 
nadawania w czasie rzeczywistym co 
najmniej 10 warstw. 

4. Posiadającą wbudowaną obsługę przejść 
w pomiędzy klipami wideo w czasie 
rzeczywistym. 

5. Posiadające wbudowaną obsługę 
dodawania podpisów, tytułów i punktacji. 

6. Posiadające wbudowaną obsługę 
kluczowania (usuwania danego koloru na 
rzecz przezroczystości) live. 

7. Posiadające wbudowane obrazy 
symulujące studio. 

8. Posiadające wbudowany programowy 
mixer audio pozwalający na kontrolę 
opóźnienia. 

9. Posiadające obsługę serwerów 
streamujących Akamai, Wowza Media 
Server, Flash Media Server 4.5, Windows 
Media Server, QuickTime Streaming 
Servers. 

10. Pozwalające na jednoczesny streaming i 
zapis na dysk. 

11. Pozwalające na wyświetlanie podglądu 
streamingu na osobnym monitorze. 

12. Wspierające formaty streamingu: 
QuickTime - Mainconcept H.264, Flash - 
On2 (VP6) i MainConcept H.264, 
Windows Media 

13. Wspierające protokoły streamingu: 
RTMP, RTSP, MMS. 

 

Podać producenta oraz dokładną nazwa wraz z wersją 
oferowanego oprogramowania 
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14. W najnowszej wersji oferowanej przez 
producenta pod system operacyjny 
Windows 7 64-bit. 

 
g) 1 szt. pakietu oprogramowania do edycji i tworzenia grafiki i wideo 

 
Parametry wymagane przez 

Zamawiającego 
Parametry oferowane przez 

Wykonawcę* 
Taki jak Adobe CS6 Production Premium lub 
równoważny. Przez równoważność Zamawiający 
rozumie pakiet oprogramowania: 

1. Zawierający program do zaawansowanej 
edycji grafiki rastrowej pozwalający na 
natychmiastowe przenoszenie, usuwanie i 
kopiowanie dowolnych elementów grafiki, w 
którym program automatycznie edytuje tło 
obrazu w ten sposób, że zmiany wyglądają 
naturalnie. 

2. Posiadający integrację z zawartym w 
pakiecie programem do obróbki wideo, 
mogący w pełni edytować każdą jego klatkę 
bez konieczności jej ekstrakcji. 

3. Posiadający pełną obsługę parametrów 
plików RAW. 

4. Posiadający wbudowane funkcję 
pozwalające na prostowanie linii w obrazie 
jednym kliknięciem, takich jak horyzont, 
słupy itp. 

5. Posiadający akcelerację GPU i pracujący w 
trybie 64 bitowym. 

6. Zawierający program do tworzenia i edycji 
grafiki wektorowej posiadający integrację z 
programem do edycji grafiki rastrowej. 

7. Zawierający program do tworzenia 
interaktywnych animacji z wykorzystaniem 
grafiki wektorowej, do tworzenia gier, 
aplikacji, oraz filmów. 

8. Zawierający program do edycji nieliniowej 
wideo oparty na timeline, z wbudowaną 
obsługą przejść, maksymalną obsługiwaną 
rozdzielczością 10240x8192, z 
obsługiwanym dźwiękiem 5.1 

9. Zawierający program do tworzenia 
ruchomej grafiki, animacji i efektów 
specjalnych, z integracją z zawartymi w 
pakiecie programami do edycji nieliniowej 
wideo, edycji grafiki rastrowej, edycji grafiki 
wektorowej, tworzenia interfejsów płyt DVD, 
oraz tworzenia interaktywnej grafiki 
wektorowej. 

 

Podać producenta oraz dokładną nazwa wraz z 
wersją oferowanego oprogramowania 
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10. Zawierający program do wielościeżkowego 
miksu i edycji audio z funkcją edycji fal 
dźwiękowych poszczególnych ścieżek. 

11. Zawierający program do korekcji i 
ustawiania kolorów, zintegrowany z 
zawartymi w pakiecie programami do edycji 
grafiki rastrowej, do edycji nieliniowej 
wideo, oraz do tworzenia efektów 
specjalnych. 

12. Zawierający program do zarządzania 
dużymi bibliotekami plików graficznych, 
filmowych, oraz dźwiękowych. 

13. Zawierający program do „DVD authoring”, 
czyli tworzenia interaktywnych interfejsów 
płyt DVD, zintegrowany z zawartymi w 
pakiecie programami do edycji nieliniowej 
wideo, tworzenia efektów specjalnych, 
grafiki rastrowe, grafiki wektorowej, oraz 
edycji audio. 

14. Zawierający program do kompresji 
materiałów wideo do dowolnej 
rozdzielczości i formatu. 

15. Zawierający program do zarządzania 
biblioteką mediów na podstawie zawartych 
w tych mediach zdarzeń, wykorzystujący 
automatyczną transkrypcję mowy, oraz 
tworzone przez użytkownika komentarze. 

16. Działające pod systemem operacyjnym 
Windows 7 64 bit. 

 

* wypełnia Wykonawca 

UWAGA! 
W pozycji „Parametry oferowane przez Wykonawcę

*
” należy bezwzględnie podać dane umożliwiające 

jednoznaczną ocenę czy sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
Miejscowość …………………dnia ……………….2013 r. 

 
 

 
 

………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 
 
 
 


