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Ornontowice, dnia

zAPRoszEN|E Do SKŁADANIA oFERT
NA DosTAwĘ SPRZETU FlLMowEGo

DLAARTERII . CENTRUM KULTURY I PROMOCJ! W ORNONTOWICACH

W związku z koniecznością zakupu Sprzętu Filmowego dla ARTerii - Centrum Kultury
i Promocji W ornontowicach W ramach Projektu ''Zakup sprzętu na potrzeby rozwoju
dziatatności kulturatnej w ARTerii - Centrum Kultury i Promocji w ornontowicach'. w
ramach Programu Rozwoj lnfrastruktury Kuttury/ Infrastruktura Domow Kuttury,
zapraszam do sktadania ofert cenowych wedtug ponizszych zasad.

Postępowanie jest prowadzone dta zamowienia o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrazonej w ztotych rownowartości kwoty 14.000 EURO (art. 4 pkt 8
ustawy Prawo ZamÓwien Pubticznych z dnia f9 stycznia 2004 r. (tekst jednotity: Dz, U. Z
2010 r. Nr 113, poz, 759 z pozn zm.).

!. zAMAwIAJĄcY

Zamawiającym jest ARTeria - Centrum Kultury i Promocji w ornontowicach,
u[. Zwycięstwa 26, 43.178 ornontowice, te[. /fax: 32 235 46 98,
e- mai [: zastepca@centru marteria. pl

il. RODZAJ ZAMOWIENIA

Rodzaj zamowienia - dostawa.
Przemiotem zamÓwienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych :

1. Kamera cyfrowa HD

Paramentrv nie qorsze niż:

Efektywna liczba pikseli - tryb aparat [mtn]: 4.150

Rozmiar matrycy [cate]: 1 /?.88

Typ matrycy: CMOS

Nośnik danych . na film: pamięć wewnętrzna 64 GB, karty pamięci Memory Stick Duo, Memory Stick PRo
Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD/SDHC
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Nośnik danych - na zdjęcia: pamięć wewnętrzna 64 GB, karty pamięci Memory Stick Duo, Memory StickPRO Duo,

Nagrywanie w rozdzielczości HD

Jasność obiektywu |t /]: 1.8 - 3.4

Toom optyczny:10x

Zoom cyfrowy: 170x

Stabilizacja obrazu: optyczna

Rozmiar LCD [cate]: 3.5

Typ LCD: panoramiczny

Rozdzielczość LCD [piksete]: 921 600

Menu w języku polskim

Zdjęcia: tak Rozdzie-lczość zdjęć: 4ooo x 3000, 4ooo x2250 Migawka: 1/6 - 1/10 000 sNocne nagrywanie: 3 lux

Dźwięk: 5.1ch Surround

Złącze mikrofonowe

7łącze stuchawkowe:

Ztącza: USB' wyjście komponentowe

AV: wyjście

HDM!: wyjście

Gwarancj a: 24 miesiące

Zestaw musi zawierać:

kamera,
tadowarka
akumulator
kabel zasilający,
mikrofon
uchwyt na mikrofon,
ostona przeciwwietrzna,
ostona obiektywu,
pitot
bateria titowa
kabel Component
kabel potączeniowy A/V, t

kabel USB,
oprogramowanie,
instrukcja obstugi

7. wÓzek do statywu typu 127 Yariable Spread Basic

Parametry nie gorsze niz:

Maksymatna średnica wÓzka: 114 cm,
Minimalna średnica wÓzka: 78 cm,

Materiat: atuminium,

WÓzek musi posiadać ramiona o regulowanej dtugości

Dolly lub rÓwnoważny

oraz kołka z systemem blokady, ktÓra podnosi
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kotka. Catość opiera się na odrębnych nożkach.

zako czonYmi kolcami.

3. Dyktafon

Jest kompatybitny ze stopkami standardowymi oraz

parametry nie gorsze ntz:

Pojemność pamięci 8 GB

Wyświettacz LCD

ffi:.."':""l"ł.'T.Htnydoz1zzgodzin,najwyższejjakośćdo135godzinodtwarzanieplikowMP3
Menu w języku polskim
Regutacja czutości mikrofonu
Relutacja prędkości odtwarzania
fu fcia-aysku wymiennego (PenDrive)'

indekśowanie nagra ,

korektor dźwięku'
mikrofon z funkcją zoom'
odtwarzanie Plikow WAV

odtwarzanie Ptikow WMA'

fi':!:f7ffj|.1T'*i|ł11: illil3?3;9[e-3,5 mm typu jack Wyjście stuchawkowe 3,5 mm typu jack

łr"źti*"sć p.oiączenia z komputerem UsB 2.0

żasitanie i baieria AM tub 1 akumut6t91 AAA

ćiu' pracy tryb nagrywania f5 godzin ,

tryb odtwarzania 30 godzin 
.t...-|.^2^ ^}..l.,ał .^, ia.zrrlrll nn|ckim kabet USB. karta q,

Wyposażenie 1 bateria AAA, etui, instrukcja obstugi w języku potskim, kabel USB, karta gwarancy]na'

stuchawki
Gwarancja 24 miesiące

4. Dysk zewnętrzny typu 1TB UsB

Parametry nie gorsze niż:

pojemność dysku: 1 TB
minimatnY transfer: 4 Gb/s
interfejs tYPu: USB 2.0 tub USB 3'0

wyposażenie: kabet USB

III. TERMIN REALIZACJI:

Do 10 sierPniaf}lf r'

|V. WY^^AGAN |A zA^^AwlĄJ Ąc EGo

Wykonawca wykona w/w czynności zgodnie z wszetkimi przepisami prawa.

V. CENA OFERTA I SPOSOB JEJ PODANIA
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Cena ryczattowa wykonania ustugi musi być tak skalkulowana' aby pokrywata
wszelkie koszty wykonania ustugi: cena towaru, koszty dostarczenia.
Cena oferty musi być podana W PLN cyfrowo i stownie , Z wyodrębnieniem podatku
VAT na formularzu ofertym (Zatącznik nr 1). Nie dopuszcza się wariantowości ceny'
jak i zmiany ceny w okresie realizacji zamowienia.

Wykonawca udzieti gwaracji na przedmiot zamowienia minimum24 miesiące.
oferta musi obejmować wszystkie pozycję zawarte w zapytaniu. Nie dopuszcza się
ofert cząstkowych i wariantowych.

Vl. M|EJscE zŁoZEN|A oFERTY

oferty nalezy sktadać w formie pisemnej, faxem 3f 235 46 98 tub e.mailem:
zastepca@centrumarteria. p[ (e.mailem akceptowane będą tytko skany podpisanych
dokumentÓw). oferty nalezy sktadać do dnia f9 czerwca z01z r. do godziny 16.00.
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