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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO  
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRCZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY  

30 tys. EURO 
 

  
 
 

I. Zamawiający: Województwo Podkarpackie / Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie  

II. Nazwa zadania: Zakup kamery internetowej wraz z oprogramowaniem niezbędnym do 
prowadzenia transmisji online ze spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup kamery umożliwiającej transmisję obrazu 
na stronie internetowej w czasie rzeczywistym. Zakup umożliwi transmisję 
online szkoleń oraz spotkań informacyjnych. 
 

Zakres zamówienia obejmuje: 
 
Dostawę kamery z niezbędnymi akcesoriami i niezbędnym oprogramowaniem. 
Kamera powinna być wyposażona w komplet funkcji sieciowych, od strumieniowej transmisji 
QoS zapewniającej wysoką jakość podczas przesyłania materiału do stacji w trybie klienta 
sieci, do bezpośredniej transmisji strumieniowej przy użyciu serwisu Ustream. 
Oprogramowanie powinno umożliwiać konfigurację bez potrzeby używania osobnego 
komputera. Kamera powinna umożliwiać użycie technologii Wi-Fi/NFC (Near Field 
Communication) i oprogramowania Content Browser Mobile.  
Zestaw powinien zawierać: 

 Moduł uchwytu 
 Osłona przeciwsłoneczna obiektywu 
 Pokrywka obiektywu 
 Duża muszla oczna 
 Zestaw stopki 
 Kabel USB 
 Akumulator 
 Zasilacz prądu przemiennego  
 Przewód zasilania 
 Pilot zdalnego sterowania  
 Bateria litowa do pilota zainstalowana w pilocie 
 Podręcznik użytkowania w języku polskim 
 Płyta CD-ROM "Podręczniki do kamery z pamięcią półprzewodnikową" 
 Przewód przejściowy do podłączenia do Internetu łączem przewodowym  
 Zestaw modułu sieciowego umożliwiający strumieniową transmisję obrazu i 

przesyłanie plików z użyciem protokołu FTP. 
 Torba na kamerę 
 Gwarancja na 12 miesięcy. 

Dane techniczne: 

Standard rozdz. Minimum 4K 



 

  

Obiektyw Odpowiednik zakresu 29–348 mm dla formatu 
małoobrazkowego (16:9) 
odpowiednik 35,5–426 mm dla formatu małoobrazkowego (4:3) 
Min zoom optyczny: 12x 

LCD Min. 3,5 cala, min. 1, 50 mln punktów 

Wbudowany mikrofon Wszechkierunkowy stereofoniczny elektretowy mikrofon 
pojemnościowy 

Efektywna liczba pikseli Min. 14 mln (16:9) / min. 10 mln (4:3) 

Wejście audio 3-stykowe XLR (żeńskie) (x2), Line/Mic/Mic +48 V z 
możliwością wyboru 

Wyjście wideo Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB (×1), kompozytowe 
1,0 Vp-p, 75 Ω 

Wyjście audio Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB 

Wyjście SDI BNC (x1), 3G/HD/SD 
Standardy SMPTE 424M/292M/259M 

USB Złącze Multi/Micro USB (x1) 

Wyjście słuchawkowe Gniazdo mini jack stereo (x1) 

Wyjście głośnikowe Monofoniczne 

Wejście DC Gniazdo prądu stałego 

Zdalne sterowanie Zintegrowane ze złączem Multi/Micro USB 

Wyjście HDMI Wbudowane Typu A (x1) 

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz 
Ochrona: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 

Komunikacja NFC Zgodność z oznaczeniem nr 3 Forum NFC 

Transmisja strumieniowa MPEG-2 TS/UDP 

FTP FTP, FTPS 

Nośniki pamięci Zgodność z Memory Stick Pro Duo™ i SD/SDHC/SDXC 

Temperatura pracy Nie więcej niż 0°C do minimum 40°C 

Temperatura 
przechowywania 

 –20°C do +60°C (+- 5°) 

Kamera powinna zawierać wewnętrzne oprogramowanie umożliwiające bezpośrednią 
transmisję strumieniową przez Ustream. 
 

IV. Termin realizacji zamówienia 13-10-2017 (wymagany**/pożądany**) 
 

V. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Cena: 100 %  
 
  

VI. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 
W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia. Wykonawca jest 



 

  

zobowiązany do podania ceny netto usługi/dostawy/roboty budowlanej będącej przedmiotem 
zamówienia powiększonej o obowiązujący podatek VAT(sposób obliczenia ceny). 
 
 
 

VII. Opis sposobu przygotowania, miejsce i termin złożenia oferty: 
1. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym  (według wzoru określonego przez 
Zamawiającego).  
 
Oferta powinna zostać złożona do dnia: 12-09-2017 do godz. 11.00 w formie elektronicznej 
na adres lpi.przemysl@podkarpackie.pl, fakultatywnie drogą pocztową, faxem  
17 747 64 27, osobiście w siedzibie Zamawiającego ul. Ł. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie pok. 
Nr 226 w zamkniętej opisanej kopercie.  
 
1. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert zostanie 
zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Oferta 
przesłana pocztą elektroniczną po upływie terminu składania ofert zostanie usunięta bez jej 
otwierania. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany 
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie 
ofert. 
2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego. 
 

VIII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty: 
 1. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. 
Cieplińskiego 4, pok. 226   o godz. 11.15, w dniu w którym upływa termin składania ofert. 
 2. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest/są: Adam Janusz, Tel. 166785632 
 
 

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy (nieobligatoryjnie), realizacji zamówienia: 
 

1. 1. Za wyjątkiem zapisów  w pkt. 2 w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia 
przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za 
najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi 
zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy. 

2. 2. Jeżeli do wykonania zadania nie wymagana jest umowa Zamawiający w terminie do 5 dni 
kalendarzowych od wyboru najkorzystniejszej oferty wyśle zamówienie zawierające wszystkie 
elementy oferty Wykonawcy zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 
 
XI. Inne ważne informacje dotyczące zamówienia  
 
1. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu zamówienia 
potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 
14 dni, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

 
dane do faktury:    Nabywca 

Województwo Podkarpackie 
al. Łukasza Cieplińskiego 4 

                                    35-010 Rzeszów 

                                    NIP:  813-33-15-014 
     

Odbiorca 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 
al. Łukasza Cieplińskiego 4 

                                    35-010 Rzeszów 



 

  

 
 
 

2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

3. W przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ofert, o takim samym bilansie ceny i innych 
kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia, albo tylko ceny gdy jest ona 
kryterium decydującym, zamawiający jest uprawniony do wyboru najkorzystniejszej oferty 
w drodze negocjacji ustnych  z podmiotami, które złożyły te oferty. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna na lata 2014 
– 2020 – Projekt: „System Informacji o Funduszach Europejskich”. Numer Umowy 
DIP/BDG – II/POPT/53/14 z dnia 11.04.2014 r. 

 
                                                                                                
 
                                                                                                (data, podpis Zamawiającego) 

Załączniki: 
1.Formularz ofertowy, 
2. Projekt umowy                                                                        
                                                              


