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 Poznań, dnia 14.02.2019 r. 
 
 
                          ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/02/02/2019/DB/POIR 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31 
60-963 Poznań 
NIP: 777-00-03-280 
REGON: 000033614 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia jest: Aparat do rejestracji zjawisk 

szybkozmiennych z akcesoriami. 
Elementy zestawu: 
 
Część I 
 

1. Aparat kompaktowy z wbudowanym, niewymiennym obiektywem - 1szt. 
Dane techniczne: 

• przetwornik obrazu CMOS o rozmiarze min. 13 mm × 8 mm, 
• efektywna liczba pikseli przetwornika: min. 20 megapikseli, 
• obiektyw o zmiennej ogniskowej z zoomem min. 25× i przysłonie F2,4 (W) – F4 (T), 
• optyczna stabilizacja obrazu, 
• format plików zdjęcia: JPEG, RAW, 
• format plików filmowych: format XAVC S (obraz: MPEG-4 AVC/H.264; dźwięk: 2-

kanałowy LPCM (48 kHz 16-bitowy)) oraz format AVCHD (obraz: MPEG-4 
AVC/H.264, Dźwięk: 2-kanałowy Dolby Digital), 

• nośniki zapisu: karty pamięci SD, 
• wbudowana lampa błyskowa o zasięgu błysku min. 10m (W) i 6m(T), 
• wymagane złącza wejściowe i wyjściowe: gniazdo micro HDMI, złącze USB, gniazdo 

mikrofonu (stereo mini 3,5 mm), gniazdo słuchawek (stereo mini   3,5 mm), 
• wizjer elektroniczny min. 2 300 000 punktów, pole widzenia: 100%, 
• monitor LCD dotykowy odchylany z matrycą min. 1 400 000 punktów, 
• wbudowany mikrofon stereofoniczny, 
• sieć bezprzewodowa Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz), 
• NFC, 
• łączność Bluetooth wer. 4.1 lub nowsza, 
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• zdjęcia seryjne min. 20 zdj. na sekundę (z pełnym wsparciem AF), bufor pozwalający 
na zapis min. 240 zdjęć JPEG w pełnej jakości, 

• odporność korpusu na kurz i wilgoć, 
• geotagging: zapis informacji o lokalizacji na rejestrowanych obrazach (dane z GPS 

wbudowanego w aparat lub ze smartfona z nawiązanym połączeniem Bluetooth z 
aparatem), 

• rejestrowanie filmów z dużą liczbą klatek na sekundę: 240fps przy rozdzielczości min. 
1800 x 1000 pikseli, 480fps przy rozdzielczości min. 1800 x 600 pikseli, 960fps przy 
rozdzielczości min. 1200 x 420 pikseli (rozdzielczość opisuje efektywną liczbę pikseli 
odczytaną z przetwornika obrazu), 

• nagrywanie filmów w 4K (nagrywanie filmów w rozdzielczości 3840 × 2160 
(30p/25p)), 

• hybrydowy system AF (315 pól detekcji fazy), 
 

2. Dedykowana ładowarka sieciowa do akumulatora aparatu - 1szt. 
Dane techniczne: 

• napięcie 100-240V, 50 Hz, 
• sygnalizacja stopnia naładowania akumulatora, 

 
3. Dedykowany akumulator do aparatu - 3szt. 

 
4. Karta pamięci (zalecana przez producenta aparatu do zapisu filmów 4K ) - 2 szt. 

Dane techniczne: 
• pojemność 128GB, 
• typ karty SDXC, 
• klasa prędkości UHS-I / U3, 
• prędkość zapisu min 90. [MB/s], 
• prędkość odczytu min. 94 [MB/s]. 

5. Dedykowany pokrowiec do aparatu - 1 szt. 
Dane techniczne: 

• osłona aparatu i obiektywu z założonym filtrem i przykrywką, 
• możliwość podłączenia przewodu USB i ładowania aparatu bez zdejmowania osłony, 
• pętelka do przyczepienia paska na ramię, 
• wewnętrzna kieszonka na kartę pamięci. 

 
6. Dedykowana osłona na LCD do aparatu - 1 szt. 

Dane techniczne: 
• ochrona przed pyłem, brudem, zarysowaniem i zachlapaniem, 
• brak wpływu na widzenie ostrości i kolorów, 
• materiał: szkło. 
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7. Statyw do aparatu - 1 szt. 
Dane techniczne: 

• statyw z panoramiczną głowicą olejową, 
• wysokość minimalna około 30 cm, 
• wysokość maksymalna około 170 cm, 
• odłączany pilot zdalnego sterowania - kompatybilny z aparatem. 

 
8. Kabel HDMI 1 szt. 

Dane techniczne: 
• Kabel HDMI - Micro HDMI High speed, 
• długość min. 1.5m, 
• wsparcie dla HD, 4K i 3D. 

 
Wszystkie w/w elementy muszą za sobą współgrać i być wzajemnie dedykowane i w 
pełni kompatybilne. Ich użycie nie może naruszać warunków gwarancji producenta. 

 

Część II 
 

9. Walizka transportowa na sprzęt fotograficzny - 1 szt. 
Dane techniczne: 

• wymiary wewnętrzne min. 432 x 290 x 156 [mm], 
• wymiary zewnętrzne min. 470 x 357 x 176 [mm], 
• głębokość wieczka min. 46 [mm], 
• głębokość walizki min. 110 [mm], 
• wypełnienie - gąbka w systemie "pick`n`pluck" ("wybierz i wyrwij"), 
• materiał: kopolimer polipropylenowy, 
• kolor czarny. 

 
KOD CPV 38650000-6 

 

III. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. 

1. Na część I  

2. Na część II 

3. Na część I i II 
 

 
IV.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Maksymalnie 5 dni od dnia wysłania zamówienia 
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V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
 
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: 
- poczty elektronicznej na adres: ujma@pimr.poznan.pl 
- pocztą tradycyjną ,kurierem lub dostarczona osobiście na adres: 
Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 
ul. Starołęcka 31  
60-963 Poznań 
 
 
VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 22 lutego 2019 r. DO GODZ. 
23,59 
 

Osoby do kontaktu:  

- w sprawach formalnych: Justyna Ujma tel. 618712268 

- w sprawach technicznych: Roman Rogacki tel.61 8712219 

 
Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: 
- http://www.pimr.poznan.pl 
- http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 
 
VII. ZAŁACZNIKI: 

Załącznik n r 1 - Wzór formularza ofertowego,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


