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I. Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

W poniższej tabeli przedstawiono typy oraz liczbę zamawianegosprzętu. 

Tabela 1. Typy oraz liczba zamawianego. 

Lp. Nazwa pozycji Ilość 
1 2 3 

1. Monitor 1 

2. Stacja robocza  1 

3. Aparat cyfrowy z obiektywem 1 

4. Ergonomiczne biurko elektryczne 1 

5. Laptop 1 
 

W poniższej tabeli przedstawiono szczegóły opis planowanego do zamówienia sprzętu - specyfikację 
przedmiotu zamówienia. 

  



Tabela 2. Szczegóły opis w podziale na komponenty. 

Lp. Nazwa pozycji Parametry Ilość 
1 2 3 4 

1. Monitor 

 Przeznaczenie produktu - Dla grafika i fotografa 
 Przekątna ekranu - 27" 
 Powłoka matrycy - Matowa 
 Rodzaj matrycy - LED, IPS 
 Typ ekranu - Płaski 
 Rozdzielczość ekranu - 3840 x 2160 (UHD 4K) 
 Format obrazu - 16:9 
 Częstotliwość odświeżania ekranu - 60 Hz 
 Odwzorowanie przestrzeni barw - DCI-P3: 95%, sRGB: 99% 
 Liczba wyświetlanych kolorów - 1,07 mld 
 HDR - Certyfikat Display HDR 400 
 Czas reakcji - 8 ms (GTG) 
 Technologia ochrony oczu - Redukcja migotania (Flicker 

free), Filtr światła niebieskiego 
 Wielkość plamki - 0,155 x 0,155 mm 
 Jasność - 350 cd/m² 
 Kontrast statyczny - 1 300:1 
 Kąt widzenia w poziomie - 178 stopni 
 Kąt widzenia w pionie - 178 stopni 
 Złącza: 

HDMI - 1 szt. 
DisplayPort - 1 szt. 
Wyjście audio - 1 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt. 
USB Type-C - 2 szt. 
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

 Obrotowy ekran (PIVOT) - Tak 
 Regulacja wysokości (Height) - Tak 
 Regulacja kąta pochylenia (Tilt) - Tak 
 Regulacja kąta obrotu (Swivel) - Tak 
 Możliwość montażu na ścianie – VESA100 x 100 mm 
 Pobór mocy podczas pracy - 33 W 
 Pobór mocy podczas spoczynku - 0,3 W 
 Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) 
 Wbudowany HUB USB 
 Uchwyt na kable 
 Kabel zasilający 
 Kabel DisplayPort 
 Kabel USB-C 
 Przejściówka USB-C -> USB 
 Szerokość - 611 mm 
 Wysokość (z podstawą) - 395 mm 
 Głębokość (z podstawą) - 185 mm 
 Waga - 6,6 kg 
 Gwarancja - 36 miesięcy (gwarancja producenta) 

1 



2. Stacja robocza  

Foto-Video – wydajna stacja robocza do zastosowań 
profesjonalnych, idealna do obróbki foto 2D, 3D, montażu video 
4K; musi posiadać minimum: 
 AMD Ryzen 5900X – 12 Core / 24 HT 
 64GB DDR4 3200 
 nVidia Grafika RTX3060Ti 
 2x Dysk  SSD 500GB  
 Obudowa wyciszona  
 Zasilacz 850W GOLD Modularny 
 Gwarancja producenta 36 miesięcy  
 

1 

3. Aparat cyfrowy  

Aparat cyfrowy wykonany w technologii BSI pełnoklatkowy 
przetwornik obrazu CMOS o rozdzielczości minimum 24,2 
megapiksela ze zmodyfikowanym systemem przetwarzania 
obrazu. Szeroki zakres czułości ISO — minimum od 100 do 51 
200 (z możliwością rozszerzenia przy fotografowaniu do ISO 50 
– 204 800) oraz minimum 15-stopniowy zakres dynamiki przy 
małych ustawieniach czułości. 
System automatycznego ustawiania ostrości umieszczone w 
płaszczyźnie ogniskowej pola AF z detekcją fazy pokrywające 
minimum 93% kadru, 425 pól AF z detekcją kontrastu i 
niezawodna funkcja AF priorytet oczu. 
Funkcja wykonywania zdjęć seryjnych aparatem z szybkością do 
10 kl./s z użyciem migawki mechanicznej bądź trybu 
bezgłośnego fotografowania i pełną automatyką ustawiania 
ostrości oraz ekspozycji. 
Np. Sony A7 III + Obiektyw FE 28-70 mm F/3.5-5.6 

1 

4. 
Ergonomiczne 
biurko elektryczne  
 

140x70x126, szybka regulacja wysokości blatu; stabilny stelaż; 3 
segmentowa kolumna; panel sterujący z wyświetlaczem LCD, 
możliwość zapamiętania pozycji 
Np. MotiondeskStandardZB-300 

1 

5. Laptop  
 

wyświetlacz Retina do zastosowań profesjonalnych, 
utrzymujący stałą jasność 500 nitów, proces Intel Core I9 8 
rdzeni, 16 wątków) – pozwalający na szybkie renderowanie 
filmów na żywo, modeli 3D, efektów specjalnych; 
zaawansowana architektura termiczna, powodująca brak 
przegrzewania się; karta graficzna AMD Radeon PRO 550M, 
zapewniająca najlepszą wydajność grafiki; 
Gwarancja producenta 12 miesięcy 
Np.Macbook PRO 16 I9-9980H 16GB 1000GB SSD  AMD PRO 
5500M MACOS 

1 

 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania 

Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy spełniają kryteria 
oceny oferty 

III. Kryteria oceny oferty 

Podstawowym kryterium jest cena brutto 



IV. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów 
oceny oferty 

Cena brutto – 100% 

V. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto – 100% 

VI. Termin składania ofert 

22.01.2020 

VII. Miejsce i sposób składania ofert 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: arielpaprota@gmail.com 

VIII. Termin realizacji umowy 

Do 30 dni roboczych od informacji o wygranym postępowaniu 

IX. Kontakt w sprawie składania ofert: 

Ariel Paprota, tel. 691260082, e-mail: arielpaprota@gmail.com 

Ze składania ofert wykluczone są osoby i podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z 
zamawiającym. 

X. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z dostawcą m.in. w 
zakresie terminu dostawy i płatności za obopólnym porozumieniem stron 

XI. Możliwość składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość przewiduje 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

XII. Sposób przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać 
oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub 
dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 


