
 
 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego, urządzeń komputerowych i specjalistycznych programów 

komputerowych w ramach realizacji Projektu pn. : 

Dziś nauka - jutro sukces - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Wierzchowo.  

Załącznik nr 7 
 

Część Nr 4 

Dostawa aparatów fotograficznych i innego wyposażenia do utrwalania 

LP Nazwa jm Ilość Cena 

jednostkowa 

Cena 

całkowita 

Parametry 

1 Aparat fotograficzny sztuka 1   Aparat fotograficzny o rozdzielczości efektywnej 12.1 Mpix z 36-

krotnym zoomem optycznym, 4-krotnym zoomem cyfrowym, 

funkcją rozpoznawania twarzy. Wyposażony w 3-calowy 

wyświetlacz LCD. W aparacie zastosowano technologię 

PictBridge umożliwiającą drukowanie fotografii przesyłanych 

poprzez bezpośrednie połączenie z drukarką). 

2 Wizualizer Easi-View sztuka 1   Urządzenie proste w obsłudze, umożliwia pokazanie 

wykonywanej czynności, obiekt trójwymiarowy lub płaski. 

Można za jego pomocą robić zdjęcia lub filmy, i przegrać je na 

komputer. Posiada wbudowany mikrofon .Giętkie ramię, łatwe 

połączenie do komputera przez USB, powiększanie kartek A4 ( 

funkcja rzutnika), 

filmowanie ( funkcja kamery internetowej) , pokazywanie 

obiektów trójwymiarowych 

3 Aparat fotograficzny sztuka 1   Matryca min. 23,5 x 15,6 mm, rozdzielczość matrycy min. 24 

Mpikseli, ekran LCD, rozdzielczość filmów min. 1920x1080, 

zasilanie – akumulator Li-Ion.  Karta SANDISK 32GBB 

45MB/S, czytnik kart pamięci, filtr UV, 

zestaw czyszczący, statyw, Torba, akcesoria dołączane przez 



producenta  

4. Antyrama 100 x 140 Szt. 4   antyrama plexi 100 x 140. Szyba wykonana jest z tworzywa 

sztucznego. 

5. Antyramy 70x100 szt. 33   Antyramy o rozmiarach 70 cm x 100 cm. Wykonane z plexi o 

grubości 1 mm i płyty HDF o grubości 3 mm. Idealne do 

eksponowania dyplomów, certyfikatów, zdjęć i innych informacji. 

Płaskie klipsy łączące. Możliwość wieszania w pionie i poziomie. 

Krawędzie płyty HDF  malowane na biało. Plexi zabezpieczona z 

obu stron folią ochronną. Nietłukące, odporne na wyginanie. 

Pakowane pojedynczo w karton ochronny. 

6. Antyramy małe szt. 20   Antyrama format A4 (20x29,7) wykonana z plexi z 4 metalowymi 

klipsami i kartonowym tłem 

7. Album portfolio Szt. 2   Portfolio Panodia Spiral Book (na 40 zdjęć wielkości A4) 

8. Wizualizer – umożliwi 

pokazywanie różnym 

grupom projektowym 

wykonywaną czynność 

(obiekty trójwymiarowe 

lub płaskie, zdjęcia, itp.) 

szt. 1   Giętkie ramię, wbudowany mikrofon, wbudowane źródło światła 

z odpowiednią jasnością obrazu, połączenie do komputera przez 

USB, wbudowana kamera internetowa z możliwość pokazywania 

całej klasie wykonywanej czynności, obiektu trójwymiarowego 

lub płaskiego, powiększanie kartek A4, możliwość wykonywania 

zdjęć lub filmów, które można przegrać na komputer. 

9. Rzutnik multimedialny – 

umożliwi realizację zajęć 

Szkolnego DKF-u oraz 

prezentacji 

multimedialnych 

powstałych w projekcie 

szt. 1   Projektor : Rozdzielczość: 1024 x 768 (XGA), Technologia 

wyświetlania: 3LCD, Zoom: Manualny, Kolor: Biały, Trwałość 

lampy (ECO): 5000 h, Kompatybilność ze standardami 

komputerowymi: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, 

SXGA+, UXGA, MAC 16”, Obiektyw:Stosunek projekcji: 1.5-

1.7: 1, Kompatybilność ze standardami wideo: NTSC, NTSC4.43, 

PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL60. Złącza wejścia / 

wyjścia: 2 x 15pin Mini-Dsub /In, 1 x 15pin Mini-Dsub /out, 1 x 

HDMI, 1 x S-Video, 1 x RCA for Composite, 2 x Component D-

sub (shared with analogue RGB), 1 x Stereo Mini jack /In, 1 x 

Stereo Mini jack /out, Minimalna przekątna obrazu: 0.76 m, 

Maksymalna przekątna obrazu: 7.62 m, Jasność: 2500 ANSI 

Lumenów, Minimalna odległość ekranu: 0.9 m, Kontrast: 2000:1, 



Maksymalna odległość ekranu: 10.7 m, Proporcje obrazu: 4:3. 

Pozostałe parametry: Głośniki: 1W (mono), Częstotliwość 

pionowa: 56 kHz  - 120 kHz,  Poziom hałasu: 35 dB (28 dB in 

Eco Mode), Pobór mocy: 310 W, Wymiary: 306 x 221 x 77 mm, 

Akcesoria w zestawie: Remote Control, Batteries (AA), RGB 

cable, Power Cord, Multiple language operator / Safety Manual 

10.  Ekran projekcyjny – 

umożliwi realizację 

Szkolnego DKF-u oraz 

prezentacji 

multimedialnych 

powstałych w projekcie 

szt. 1   Ekran ścienny 190x107 (16:9) sterowanie naścienne + 

bezprzewodowe: Typ ekranu – Ścienny, Powierzchnia 

projekcyjna [szerokość] 190 cm,  [wysokość] 106,9 cm, Czarne 

ramki zwiększające kontrast oglądanego obrazu - 5 cm, Proporcje 

obrazu 16:9, Rodzaj powierzchni projekcyjnej Matt Grey [kino 

domowe], Obudowa MAGNUM metalowa w kolorze białym - 

mocowanie ścienne i sufitowe, Płaska powierzchnia dolna 

obudowy - możliwość zabudowy w sufitach podwieszanych, 

Technologia Plug'n'Play - ekran jest gotowy do pracy 

bezpośrednio po podłączeniu do prądu - sterowanie ścienne oraz 

bezprzewodowe (pilot i odbiornik w zestawie), Płynna, cicha 

praca, Współczynnik odbicia światła: 0,8, Gwarancja 24 miesiące. 

11. Aparat lustrzanka + 

obiektyw do stworzenia 

dokumentacji 

fotograficznej całego 

projektu, która zostanie 

wykorzystana m.in. na 

stronie www 

szt. 1   HD, 16,2 MP, podgląd na żywo, AVCHD Full HD, 7 kl./s, LCD 

7,5 cm.  

Obiektywy 18 – 55 mm SAM i 55 – 200 mm SAM. 

Szczegółowe obrazy o wyjątkowo wysokiej jakości 

Duża szybkość zdjęć seryjnych – maks. 7 kl./s 

Rejestracja kinowych ujęć filmowych Full HD 

Etui na aparat cyfrowy 

Karta pamięci 16 GB 

12. Kamera cyfrowa – 

umożliwi realizację zadań 

w ramach Szkolnego 

DKF-u, “W pogoni za 

piłeczką do unihokeja” i 

“Doświadczmy chemii” 

szt. 1   Kamera cyfrowa  

Przekątna ekranu (cm) 7.6; Rozdzielczość ekranu (px) 460800 

Maksymalna ogniskowa (mm) 717.4; Minimalna ogniskowa 

(mm) 28; Maksymalna rozdzielczość (mpx) 15.3; Zoom optyczny 

(x-krotny) 21; Rozmiar matrycy 1/2.33; Rozpoznawanie twarzy; 

Najkrótszy czas otwarcia migawki w sek. 1/8000; Najdłuższy 



czas otwarcia migawki w sek. 1/25; Maksymalna przysłona 

obiektywu szerokokątnego 1.8; Ilość programów motywów 11; 

Maksymalna przysłona teleobiektywu 3.5; Stabilizazja obrazu - 

optyczny stabilizator obrazu; Kompensacja światła w tle; 

Zamknięcie obiektywu; Wgrywanie; Szybkie zasilanie; Szybki 

start; Stopka do akcesoriów; Rozpoznawanie sceny; Wykrywanie 

twarzy; Funkcja wygaszania obrazu; Funkcja pre-recording; 

Lampa wideo 

Obsługiwane nośniki pamięci: SDXC Card, Secure Digital Card, 

Secure Digital High Capacity 

Wymiary ok. / Wielkość: Wysokość (cm) 6.9; Szerokość (cm) 

5.5; Głębokość (cm) 11.9. Kolor: srebrny 

PLATINET SECURE DIGITAL High Capacity 16GB class4, 

waga: ok. 1,5g, wymiary: 32 mm x 24 mm x 2,1 mm, napięcie 

zasilania: 3,3V, gwarancja: 5 lat 

Etui na kamerę cyfrową. 

13. Aparat cyfrowy– 

umożliwi wykonywanie 

zdjęć przez uczniów 

podczas zajęć terenowych 

wykonywanych podczas 

projektu 

szt.  1   Aparat cyfrowy -  

System HS (12,1 MP), Odpowiednik ogniskowej 28 mm, 14-

krotny zoom, Optyczny stabilizator obrazu, GPS, Filmy Full HD 

z optycznym zoomem Dynamiczny optyczny stabilizator obrazu 

(IS), Wyświetlacz LCD PureColor II G o przekątnej 7,5 cm 

(3,0 cale), Tryb Smart Auto (32 sceny), Szybka seria i funkcja 

Super Slow Motion Movie, Funkcja Movie Digest i format wideo 

iFrame movie, Sterowanie ręczne, Obudowa wodoodporna 

Futerał i karta pamięci 4 GB. 

14. Album portfolio sztuka 2   Portfolio Panodia Spiral Book (na 40 zdjęć wielkości A4) 

15 Album do zdjęć szt.  4    Album na 200 zdjęć formatu 10x15, okleina 

skóropodobna, różne kolory, szt. 4 

16. Aparat fotograficzny szt. 1   16,2mp (obiektyw), podgląd na żywo, AVCHD Full HD, 7 

kl./s, LCD 7,5 cm.  

Obiektywy 18 – 55 mm SAM i 55 – 200 mm SAM. 

Szczegółowe obrazy o wyjątkowo wysokiej jakości 



Duża szybkość zdjęć seryjnych – maks. 7 kl./s 

Rejestracja kinowych ujęć filmowych Full HD 

Etui na aparat cyfrowy 

Karta pamięci 16 GB 

17. Kamera cyfrowa 

(Umożliwi wykonanie 

filmu instruktażowego po 

grach i zabawach naszych 

dziadków oraz rejestrację 

inscenizacji teatralnych) 

szt. 1   Kamera cyfrowa  

Przekątna ekranu (cm) 7.6; Rozdzielczość ekranu (px) 460800 

Maksymalna ogniskowa (mm) 717.4; Minimalna ogniskowa 

(mm) 28; Maksymalna rozdzielczość (mpx) 15.3; Zoom 

optyczny (x-krotny) 21; Rozmiar matrycy 1/2.33; 

Rozpoznawanie twarzy; Najkrótszy czas otwarcia 

migawki w sek. 1/8000; Najdłuższy czas otwarcia 

migawki w sek. 1/25; Maksymalna przysłona obiektywu 

szerokokątnego 1.8; Maksymalna przysłona teleobiektywu 

3.5; Stabilizazja obrazu - optyczny stabilizator obrazu; 

Kompensacja światła w tle; Zamknięcie obiektywu; 

Wgrywanie YouTube/Facebook; Szybkie zasilanie; 

Szybki start; Stopka do akcesoriów; Rozpoznawanie 

sceny; Wykrywanie twarzy; Funkcja wygaszania obrazu; 

Funkcja pre-recording; Lampa wideo 

Obsługiwane nośniki pamięci: SDXC Card, Secure Digital 

Card, Secure Digital High Capacity 

gwarancja: 5 lat 

Etui na kamerę cyfrową. 

 

 

Lub inne zawierające taką samą zawartość lub inne odpowiednio równoważne 

UWAGA 

Wykonawca powinien zsumować elementy w poszczególnych pozycjach  

 


