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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu akcesoriów komputerowych do systemu audio-

wideo składającego się z kamery USB z sensorem głębokości, dwóch mikrofonów, słuchawek i 

głośników 5.1. i spełniających poniższe wymagania i parametry techniczne. 

 
1. Kamera internetowa z sensorem głębi obrazu - 1 szt. 

 

Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  Kamera Internetowa Full HD (1920 x 1080), pracująca w pełnej rozdzielczości 

1080p, umożliwiająca współpracę z oprogramowaniem do nagrywania, edycji i 

transmisji wideo, kompatybilna z systemami operacyjnymi Windows 10, Windows 8, 

Windows 7. 

2.  Wyposażona w sensor pomiaru głębokości obrazu. Nagrywanie obrazu z informacją 

o głębokości z użyciem czujnika podczerwieni. 

3.  Nagrywanie wideo w rzeczywistej rozdzielczości 1920x1080 przy 30 kl/s oraz 

1280x720 przy 60 kl/s 

4.  Technologia rejestracji obrazu w 3D z wykorzystaniem czujnika głębokości. 

5.  Nagrywanie dźwięku stereo przy użyciu wbudowanych 2 mikrofonów 

6.  Interfejs połączeniowy do komputera: USB- C, wraz z przewodem USB 

7.  Zasilanie przez port USB 

8.  Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. 

9.  W zastawie mini-statyw (tripod). Kamera z otworem gwintowanym umożliwiającym 

montaż na statywie. 

10.  Producent kamery musi zapewnić bieżący dostęp do najnowszych wersji sterowni-

ków i oprogramowania, za pomocą strony internetowej 

11.  Gwarancja minimum 24 miesiące 

12.  Przykładowa fotografia 

 
 

2. Mikrofon pojemnościowy USB z filtrem Pop i regulowanym ramieniem  – 2 szt. 

 

Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  Mikrofon pojemnościowy z pasmem przenoszenia 20 – 21 000 Hz 

2.  Łączność z komputerem przewodowa poprzez interfejs USB 

3.  Aktywna redukcja szumów 



Nr sprawy: KZp.2730.25.20 

 

4.  Mikrofon wyposażony w regulowane ramię z uchwytem antywstrząsowym i filtrem 

pop 

5.  Przewód USB o długości co najmniej 2,5 m poprowadzony we wnętrzu ramienia. 

6.  Długość regulowanego ramienia – od 65 do 75 cm 

7.  Gwarancja minimum 24 miesiące 

8.  Przykładowa fotografia 

 
 

3. Słuchawki nauszne  – 1 szt 

 

Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  Przewodowe słuchawki nauszne zamknięte 

2.  Przeznaczenie:  

Odtwarzanie materiału audio z pasmem przenoszenia co najmniej 10 – 40 000 Hz 

Impedancja 32 Om 

Bez wbudowanego mikrofonu. 

3.  Czułość nie mniejsza niż 100 dB 

4.  Złącze – minijack 3,5 mm 

5.  Konstrukcja słuchawek - wokółuszna izolująca od hałasu otoczenia, ze średnicą 
membrany nie mniejszą niż 40 mm. 

6.  Gwarancja minimum 24 miesiące 

7.  Przykładowa fotografia 

 
 

4. Zestaw głośników komputerowych – 1 szt 

 

Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  Zestaw głośników w systemie 5.1 z zasilaniem sieciowym 230V 

2.  Moc sumaryczna głośników – co najmniej 75 W 

3.  Moc subwoofera – co najmniej 25 W 

4.  Kable połączeniowe z głośnikami satelitarnymi: o długości co najmniej 5 m – 2 szt., o 

długości co najmniej 2 m – 3 szt. 

5.  Łączność z komputerem: bezprzewodowo przez technologię Bluetooth 4.2 lub fizycz-

nie, za pomocą złącza audio 3,5 mm lub kabla RCA 

6.  Możliwość bezpośredniego odtwarzania z kart SD, pamięci USB. 

7.  Rodzaje wejść: RCS x 1, minijack 3,5 mm x 1, USB x 1, czytnik kart SD 
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8.  Sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego oraz przycisków na głośniku, 

9.  Wbudowane radio FM 

10.  Dołączone kable w zastawie: minijack 3,5 mm – RCS;  RCA – RCA;  kabel antenowy 

11.  Gwarancja minimum 12 miesiące 

12.  Przykładowa fotografia 

 
 

 
 


