
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego 

ZADANIE 1  

ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU AUDIO-VIDEO 

Lp. Nazwa sprzętu Opis/dane techniczne Ilość szt. Cena 
brutto/szt. 

Wartość brutto Uwagi 

1.  Aparat cyfrowy Bezlusterkowiec Aparat cyfrowy bezlusterkowy z dwoma 
obiektywami 16-50 mm + 50-250 mm, 
wyświetlacz 3,2", matryca 20,9 Mpix, CMOS.  
Rozdzielczość filmów: 3840 x 2160. 
Rozdzielczość maksymalna: 5568 x 3712. 
Szybkość zdjęć w serii: 11 kl./s.  
Migawka Mechaniczna 1/4000.  
Lampa błyskowa: Wbudowana.  
Złącza i porty: mini jack, Wi-Fi, Bluetooth, mini 
HDMI (Typ C), USB-C, dodatkowe wejścia na 
karty pamięci: SDHC, SDXC, dodatkowe 
funkcje: Auto ISO.  
Aparat bezlusterkowy ze stabilizacją obrazu.  
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2. Aparat cyfrowy Rozdzielczość 20 Mpx, Przekątna ekranu 3" 
Typ matrycy CMOS 
Zoom optyczny 2.9 
Rozmiar matrycy 1" 
Stabilizacja optyczna obiektywu 
Zdjęcia seryjne 10 kl./s 
Jakość video 1080p 
Wizjer elektroniczny 
Lampa błyskowa wbudowana 
Czułość ISO 125-12800 
Zasilanie akumulatorowe 
Liczba zdjęć na jednym ładowaniu (standard 
CIPA) 320 szt. 
Procesor obrazu BIONZ X 
Konstrukcja ekran ruchomy 
Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, 
SDXC, Memory Stick Pro Duo 
Komunikacja: NFC, Wi-Fi 
Złącza: microHDMI, microUSB 
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3. Kamera + zestaw zasilający Specyfikacja: 
20-krotny zoom optyczny, duży zakres 
powiększenia - 26,8–576 mm w przeliczeniu 
na format 35 mm 
Matryca HD CMOS  
Procesor obrazu DIGIC DV4. 
Możliwość nagrywania w formatach AVCHD i 
MP4 z różną szybkością i zapisywać je na 
dwóch kartach pamięci SD jednocześnie. 
Gniazdo słuchawkowe, opcjonalnie 
obsługa GPS i złącze HDMI 
3-calowy ekran dotykowy, odchylany wizjer 
elektroniczny o rozdzielczości 1,56 mln 
punktów oraz przełączany pierścień regulacji 
zoomu/ostrości 
Zestaw zasilania XA11 oraz dodatkowy 
akumulator BP-820 
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4. Statyw fotograficzny z głowicą 
kulową i funkcją monopolu 

Specyfikacja: 
- głowica - Libec TH-Z 
- nogi otwierane i zamykane do 180 stopni, co 
umożliwia przechowywanie slidera w walizce 
bez zdejmowania nóg. 
- szyna łatwa do zdjęcia i wymiany za pomocą 
pokrętła blokującego nogi. 
- pokrętło wyposażone w sprężynę umożliwia 
precyzyjną regulację ciężaru dla płynnego 
ruchu ślizgowego. 
-regulowana siła docisku łożyska kulkowego 
do szyny. 
- w zestawie adapter do mocowania na 
statywie i zacisk miski do montażu suwaka na 
statywach o średnicy kulki 75 mm. 
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5. Oświetlenie do realizacji nagrań  Specyfikacja: 
- Wymiary czaszy: min. 40x40cm 
- Mocowanie żarówki: gwint E27 
- Żarówka: min. 65W 
- Temperatura barwowa:5500K 
- Wysokość robocza: max. 230cm 
- Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta 
świecenia 
- Odbłyśnik: Wewnętrzny 
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6. Mikrofon bezprzewodowy 
krawatowy w zestawie  

Zestaw zawiera: 
- odbiornik dwukanałowy, 
- 2 nadajniki Bodypack BLX1, 
- 2 CVL mikrofony LAVALIER, 
- współpraca z systemem bezprzewodowym 
Shure BLX  
Poziom wejściowy audio: 
- maksymalna czułość: -16 dBV maksymalnie 
- minimalna czułość (0 dB): +10 dBV 
maksymalnie 
- Zakres regulacji czułości: 26 dB 
- Impedancja wejściowa: 1 MΩ 
- Wyjście RF nadajnika: 10 mW, typowo, 
zależnie od kraju 
Zasilanie: 2 baterie LR6 AA, 1.5 V, alkaliczne 
Żywotność ogniwa zasilającego: Do 14 godzin 
pracy (baterie alkaliczne) 
CVL Lavalier mikrofon pojemnościowy 
Instrukcja w języku polskim. 
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7. Gimbal ręczny do aparatu 
fotograficznego i kamery 

Lekka konstrukcja i doskonała stabilizacja 
przeznaczony jest do użytku dla 
bezlusterkowych kamer, umożliwiając 
użytkownikom z łatwością tworzenie 
profesjonalnego materiału filmowego. 
Akcesoria zawarte w zestawie: 
- Statyw 
- Uchwyt grip BG18 
- Uchwyt na telefon 
- Płytka mocująca / dystans 
 - Płytka szybkozłączka 
 - Uchwyt na smartfona 
 - Wsparcie obiektywu 
 - Klucz + śruby mocujące (1/4"-20 3x + M4 
4x) 
 -  Przewody MCC (MUlti-USB + Typ C ) oraz 
przewód ładujący. 
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