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Załącznik nr 1 do SWZ  
Załącznik nr 2A do SWZ – OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU  

dla części 2A 
po zmianie 

                                                                                                                                  składany wraz z ofertą 
 
Znak sprawy: CKZiU.34.03.2022 

 
 
 

 
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa doposażenia pracowni przedmiotów zawodowych w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI 
KU PRZYSZŁOŚCI etap III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie” 
 
 
 
 
 
UWAGA! 
Zamawiający informuje, że niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego i podpisanego opisu przedmiotu 
zamówienia / opisu oferowanego towaru dla Części 2A postępowania skutkować będzie odrzuceniem 
oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia. 
Zamawiający informuje, że składany opis przedmiotu zamówienia / opis oferowanego towaru nie stanowi 
dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 112 ust. 1 
ustawy oraz nie jest przedmiotowym środkiem dowodowym tzn. nie podlega on uzupełnieniu. 
Należy podać dokładne wartości parametrów oferowanego sprzętu (Zamawiający nie dopuszcza zapisów 
typu: „zgodnie z SWZ”, „spełnia” czy „tak”). 
 
 
 
 
 
 

OPIS CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA/ OPIS OFEROWANEGO TOWARU dla CZĘŚCI 2A 
 
 
CZĘŚĆ 2A. Dostawa doposażenia pracowni rejestracji obrazu: 
 
Doposażenie fabrycznie nowe (nie powystawowe, niepochodzące ze zwrotów ani odnowionych), o 
minimalnych parametrach nie gorszych niż: 
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Lp. Nazwa Opis minimalnych wymagań Wymagana 
ilość 

Opis oferowanego 
towaru (wypełnia 
wykonawca) 

1. Aparat 
fotograficzny 
lustrzanka 

 Rozdzielczość min 24 Mpx, 

 karta SD min 32 GB 
dedykowana do tego typu 
aparatu, 

 obiektyw macro z min 
odwzorowaniem 1:1 

 filtr UV kompatybilny z 
obiektywem macro 

 matryca APS-C kompatybilna z 
obiektywem rozdzielczość 
24Mpx,  

 możliwość 5 osiowej stabilizacji 
obrazu (w zależności od 
obiektywu),  

 Nagrywanie Full HD z 
szybkością 50 klatek/s 
akceptowalne nagrywanie Full 
HD z szybkością 30 klatek/s 

2 zestawy  

2. Kamera 
cyfrowa 

 Rejestracja obrazu w min 4 K z 
min. 30 klatkami/s 

 Dedykowany mikrofon 
zewnętrzny 

 Dwie karty SD 32 GB 

1 szt.  

3. Lustrzanka 
cyfrowa 

 Pełnoklatkowa 

 2 obiektywy: 24-105mm,filtr 
polaryzacyjny; stałoogniskowy 
35mm UV kompatybilne z 
aparatem 

 Rozdzielczość min 26,2 Mpix z 
co najmniej 45 punktami AF o 
maksymalnej czułości 40.000 

 2 karty SD 64 GB 

2 szt.  

4.  Dron  Waga do 250 gram 

 Składana konstrukcja  

 Nagrywanie filmu min 4K/30FPS 
akceptowalne nagrywanie filmu 
min. 2,7 K/30FPS 

 3 osiowa stabilizacja obrazu 

 Dodatkowy akumulator 

 2 karty pamięci min 64GB 

 Kontroler  

1 szt.  

5. Aparat 
cyfrowy 

 Bezlusterkowy 
Obiektyw o ogniskowej 12,60 mm 

lub o zbliżonych ogniskowych 
nagrywający w formacie 4 K i 60 
klatkach/s 

2 szt.  
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6. Teleobiektyw  O parametrach 100-400 mm 
akceptowalny o parametrach 
min. 100 – 300 mm 

 Kompatybilny z lustrzankami 
cyfrowymi z zestawienia 
powyżej 

1 szt.  

 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….. 
        (miejscowość i data)                                                                                                                                                                             

………………………………………………………….. 
 (Formularz winien być podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez 
osobę/y upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy, 
wypełniony  w edytorze tekstu 

np. programie WORD) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


