
Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - postępowanie BZP-3942-43/2018

……………………………………..………….
       (Wykonawca/ pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ CENOWO – PRZEDMIOTOWY 

„Dostawa sprzętu fotograficznego i wideo dla jednostek organizacyjnych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”
- nr zamówienia BZP-3942-43/2018                                      

I. FORMULARZ PRZEDMIOTOWY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU I INNE WYMAGANIA

* Wykonawca wypełnia kolumnę 2 poniższej tabeli (dla oferowanej części), opisując w sposób jednoznaczny parametry techniczne oraz warunki oferowanego przedmiotu.
Niespełnienie przez oferowany przedmiot któregokolwiek parametru technicznego lub warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie  1 poniższej tabeli. Zamawiający dopuszcza oferowanie przedmiotu o parametrach
lepszych niż zamawiany.

Część 1 – kamkorder z bagnetem  – 1 zestaw

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane
przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Nazwa przedmiotu Kamkorder z bagnetem 

Opis parametrów 

Kamkorder, korpus z bagnetem na obiektywy Sony αE, E, 
modułowa konstrukcja, profesjonalna kamera z matrycą Super 
35 mm ExmorTM (lub równoważny), 
Możliwość rejestrowania wideo w jakości 4K HDR i RAW z 
prędkością 120 k/ s oraz XAVC, wizjer OLED o przekątnej ok.
0, 39”, ekran LCD o przekątnej ok. 3,5”. Elektroniczny filtr 
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ND o zróżnicowanej gęstości, 14 stopniowa rozpiętość tonalna
w trybie HDR, , wykorzystywanie HLG i S –log 2 lub 3, 
Bezprzewodowa łączność Wi-Fi, wbudowna łączność LAN, 
funkcje NFC i GPS, tryb typu Clear Image Zoom (lub 
rónoważny), odłączany uchwyt typu Smart Grip,
możliwość nagrywania filmu 4k w zwolnionym tempie z 
prędkością 120 kl/ s i 240 kl./s w jakosaci 2K lub Full HD 
(zewn. rekorder)  

Zawartość zestawu, minimum

uchwyt, panel LCD, uchwyt typu Smart Grip, zestaw 
akcesoriów  montażowych, kabel USB, zasilacz sieciowy/
ładowarka, przewód zasilający, pilot zdalnego sterowania , 
osłona LCD, instrukcja użytkowania, poradnik użytkownika, 
akumulator, duża muszla oczna, o ile dot. sterowniki/ 
oprogramowanie

Gwarancja Min. 2 lata

Ilość zestawów 1

Model wzorcowy Sony PXW-FS5 Mark II lub równoważny

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Intermediów, ul.Piłsudskiego 38/3, 31-111 Kraków

Część 2 – cyfrowy aparat fotograficzny– 1 szt., obiektyw – 1 szt. 

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane
przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Pozycja nr 1 

Nazwa przedmiotu/ typ Aparat fotograficzny, lustrzanka cyfrowa

Matryca światłoczuła 
Ok. 35, 9 x 24 mm, typu FX full frame lub równoważny, 
CMOS
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Liczba pikseli Ok. 24, 3 megapiksela

Migawka 
Sterowana elektronicznie, szczelinowa 30 s – 1/ 4000s w 
krokach co1/2 lub 1/3 EV, bulb, żywotność min. 150 tys. cykli

Mocowanie obiektywu Bagnet (jak Nikon F lub równoważny)

Zdjęcia seryjne 6 kl/ s 

Lampa błyskowa Wbudowana  TTL

Tryb live view Cyfrowy podgląd obrazu na żywo 

Komunikacja Usb 2.0 hi –speed, hdmi (typ c)

Wymiary Ok. 141 x 113 x 82 mm

Kolor pożądany czarny

Zawartość minimalna zestawu
kumulator jonowo-litowy, ładowarka, pasek, kabel USB, klips 
do kabla USB, pokrywka bagnetu korpusu, pokrywka sanek 
mocujących, pokrywa wyświetlacza, płyta CD z pakietem 
oprogramowania, instrukcja obsługi

Gwarancja producenta Min. 2 lata

Ilość sztuk 1

Model wzorcowy Nikon D 610 lub równoważny

Użytkownik/ miejsce 
dostawy

Wydział Malarstwa, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków 

Pozycja nr 2 

Nazwa przedmiotu Obiektyw fotograficzny

Typ Uniwersalny zoom

Światłosiła F/4

Pole widzenia Ok. 84, 1 – 23, 3

Stabilizacja obrazu OS 

Mechanizm autofokusa HSM

Rozmiar filtra 82 mm
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Mocowanie 
Do zaoferowanego w poz. nr 1 aparatu (np. do modelu 
wzorcowego pasuje Nikon F)

Wymiary Ok. 109, 4 x 88, 6 mm

Pożądany kolor czarny

Gwarancja producenta Min. 2 lata

Ilość sztuk 1

Model wzorcowy Sigma A 24-105 mm f/4 DG OS HSM z bagnetem Nikon F 

Użytkownik/ miejsce 
dostawy

Wydział Malarstwa, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

Część 3 – karty pamięci SD-  2 szt.

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane
przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Nazwa przedmiotu Karty pamięci 

Typ karty SD

Pojemność 64 GB

Transfer danych 
Min. 95 Mb/ s szybkość odczytu, min. 90 Mb/ s szybkość 
zapisu

Ilość sztuk 2

Gwarancja producenta Min. 5 lat 

Model wzorcowy SanDisk Extreme Pro SDXC 64 GB lub równoważny

Użytkownik/ miejsce 
dostawy

Wydział Malarstwa, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków
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Część 4 – obiektyw - 1 szt.

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane
przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Nazwa przedmiotu Obiektyw 

Cechy i specyfikacja 

- obiektyw Makro o stałej długości ogniskowej 60 mm
- minimalna odległość ogniskowania: 0,185 m
- nanokrystaliczna powłoka przeciwodblaskowa ogranicza 
poświatę i odblaski
- szkło Super ED (o ultraniskiej dyspersji) i asferyczne 
soczewki 
- silnik ultradźwiękowy typu SWM (Silent Wave Motor) lub 
równoważny
- ogniskowa 60 mm
- maksymalny otwór przysłony f/2,8
- minimalny otwór przysłony f/32
- konstrukcja obiektywu 12 elementów w 9 grupach (z jedną 
soczewką ze szkła o niskiej dyspersji typu ED lub równoważne
i dwiema soczewkami asferycznymi, i jedną z powłoką 
nanokrystaliczną typu Nano Crystal Coat lub równoważną
- kąt obrazowy 39°40’ (26°30’ w formacie DX firmy Nikon)
- minimalna odległość ogniskowania 0,185 m (odwzorowanie 
1:1)
- maksymalna skala odwzorowania 1 : 1
- średnica filtru 62 mm
- liczba listków przysłony 9 (zaokrąglone)
- średnica x długość (odległość od kołnierza mocowania) Ok. 
73 x 89 mm
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Ilośc sztuk 1

Model wzorcowy
Nikon AF -S MICRO -NIKKOR 60 mm f/2.G ED lub 
rónoważny, pasujący do lustrzanki cyfrowej pełnoklatkowej 
Nikon AF Micro 60 mm f/2.8G ED

Gwarancja producenta Min. 2 lata

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Malarstwa, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

Część 5 – statyw fotograficzny- 1 szt., głowica wideo do statywu – 1 szt. , głowica foto trzykierunkowa do statywu – 1 szt. 

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane
przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Pozycja nr 1 

Nazwa przedmiotu Statyw fotograficzny 

Cechy i specyfikacja - długość po złożeniu ok. 61 cm 
- wysokość maksymalna: 170cm
- wysokość minimalna: 9cm
- waga: ok. 2,5kg
- maksymalne obciążenie: 9 kg
- materiał wykonania: aluminium
- liczba sekcji: 3
- typ blokady nóg: zatrzaski
- wbudowana poziomnica
 - technologia Q90, która pozwala na szybką zmianę pozycji 
kolumny centralnej z pionowej na poziomą bez konieczności 
demontażu aparatu
- specjalne gniazdo typu Easy Link, do którego można 
podłączyć różne akcesoria takie jak np. lampy błyskowe czy 
lampy światła ciągłego
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Gwarancja producenta Min. 2 lata 

Ilość sztuk 1

Model wzorcowy MANFROTTO MT055X PRO3 lub równoważny 

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Malarstwa, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

Pozycja nr 2 

Nazwa przedmiotu Głowica wideo do statywu

Cechy i specyfikacja 

Głowica wideo do statywu z płaską bazą (kompatybilna z ze 
statywem statywem z poz. nr 1 spełniającym wymagania 
specyfikacji);
- przeznaczona do filmowania
- głowica olejowa

 - długa platforma
 - system blokowania płytki typu Side Lock
 -system typu Fluid Drag
-gniazdo typu Easy Link

 - udźwig 5 kg
 - wysokość robocza 10.5 c
- waga ok. 900 g
- zakres przesunięcia -70° / +90°

  -wbudowana poziomnica
- wyposażona w boczny system blokowania, który umożliwia 
szybkie wpięcie kamery z płytką do głowicy od góry
 - posiada jedno złącze typu Easy Link 3/8", umożliwiające 
montaż zewnętrznego monitora lub innego wyposażenia 
dodatkowego
- płaska baza ze standardowym gwintem 3/8"

Gwarancja producenta Min. 2 lata 

Ilość sztuk 1

Model wzorcowy Głowica MANFROTTO MVH500AH lub równoważny 

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Malarstwa, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków
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Pozycja nr 3 

Nazwa przedmiotu Głowica foto trzykierunkowa do statywu

Cechy i specyfikacja

Głowica foto trzykierunkowa do statywu (kompatybilna  ze 
statywem z poz. nr 1 spełniającym wymagania specyfikacji);

- 3-kierunkowa głowica statywowa
- waga głowicy ok. 0.75 kg
- udźwig 4 kg
- wysokość robocza 12 cm
- wbudowana poziomnica
- Podziałka kątowa
- Płytka 200PL z gwintem 1/4 cala

Gwarancja producenta Min. 2 lata 

Ilość sztuk 1

Model wzorcowy Głowica MANFROTTO MH 804 lub równoważny

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Malarstwa, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

Część 6 –parasol fotografizcny srebrny paraboliczny – 2  szt.

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane
przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Nazwa przedmiotu Parasol fotograficzny srebrny paraboliczny 

Cechy i specyfikacja

Parasol fotograficzny srebrny paraboliczny:
- stelaż wykonany z włókna szklanego składający się z 16 
ramion
- sztyca parasola wykonana z metalu
- średnica 185 cm
- w zestawie pokrowiec na parasol 
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Gwarancja Min. 2 lata

Ilość sztuk 2

Model wzorcowy 
QuadraLite Space srebrny paraboliczny 185 cm lub 
równoważny 

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Malarstwa, Plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków

Część 7 – aparat fotograficzny bezlustrkowy – 1 szt., obiektyw –1 szt. 

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane
przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Pozycja nr 1 

Nazwa przedmiotu Aparat fotograficzny bezlusterkowy

Cechy i specyfikacja 

Aparat (tylko body):
bezlusterkowiec
odblokowana możliwość nagrywania filmów w profilach log,
rejestracja obrazu w 120 fps
rozdzielczość obrazu 4K
wielkość matrycy APC-S lub pełna klatka
peaking
wskaźnik ostrzeżenia o prześwietleniu - funkcja jak zebra lub 
równoważna

Gwarancja Min. 2 lata

Ilość sztuk 1

Model wzorcowy SONY A6300 lub równoważny 

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki, ul. Karmelicka 16, 31- 128 Kraków 
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Pozycja nr 2 

Nazwa przedmiotu Obiektyw

Cechy i specyfikacja

Obiekty komaptybilny z aparatem z pozycji nr 1 spełniającym 
wymagania specyfikacji
ogniskowa ~17-50 mm
światło (stałe) f/2,8 lub jaśniejsze
wbudowana stabilizacja obrazu

Ilość sztuk 1

Gwarancja Min. 2 lata

Model wzorcowy Sigma 17-50, f/2,8 lub równoważny

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki, ul. Karmelicka 16, 31- 128 Kraków 

Część 8 – gimbal - 1 szt.

Parametry techniczne sprzętu i inne wymagane przez  Zamawiającego
(opis przedmiotu zamówienia)

Parametry techniczne sprzętu i inne oferowane
przez  Wykonawcę (opis oferowanego przedmiotu) 

Wypełnia Wykonawca *
(należy opisać dokładnie i jednoznacznie oferowany

parametr/warunek) 

1 2

Nazwa przedmiotu
Gimbal 

Cechy i specyfikacja stabilizacja w 3 osiach,
podwójny gri

Gwarancja Min. 2 lata

Ilość sztuk 2

Model wzorcowy 
FeyiuTech A2000 lub równoważny

Użytkownik/ miejsce dostawy Wydział Grafiki, ul. Karmelicka 16, 31- 128 Kraków
........................., dnia .................... r.

                                                                                                            …………....................................................                                                                                        
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                                                                                                        (podpis osoby/osób upoważnionych do składania     
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

II. FORMULARZ CENOWY
(dla każdej części oddzielny Formularz cenowy)

Uwaga! Formularz cenowy Wykonawca sporządza we własnym zakresie dla każdej części  oddzielnie,  w formie indywidualnej  kalkulacji,  wyszczególniając w nim wszystkie
wymagane elementy przedmiotu zamówienia wyspecyfikowane wyżej, w tabelach niniejszego załącznika pn. „Formularz przedmiotowy. Specyfikacja techniczna sprzętu i inne
wymagania”, z podziałem na poszczególne pozycje asortymentowe w ramach danej części  

  część nr ......…

Lp. 

Oferowany przedmiot zamówienia 

Ilość Cena jedn.
netto 

Cena jedn.
Brutto

Wartość netto 
(kol.3xkol.4) 

Stawka 

VAT 

 

Wartość brutto 

Opis, w tym typ, model Producent

1 2a 2b 3 4 5 6 7 8

    1 
    

 

    2 

   itd. 

                                                                                                                                                                     Razem *
  

 

Liczbę wierszy (wiersz = pozycja asortymentowa) tabeli należy dostosować do danej oferowanej części 
Uwaga: W przypadku gdy, zgodnie z oświadczeniem złożonym w pkt 2 formularza ofertowego, wybór oferty Wykonawcy prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług  Wykonawca nie podaje  kwoty podatku VAT i ceny brutto lecz zamiast tego umieszcza w kol. 5, 7 i 8 adnotację 
„odwrotne obciążenie VAT”.
* Tak obliczoną cenę należy przenieść do Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ  

........................., dnia .................... r.
                                                                                                                       …………....................................................                                                                                        
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                                                                                                                      (podpis osoby/osób upoważnionych do składania 
                          oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)
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