
zał. nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. Prompter (teleprompter). liczba sztuk: 1

Lp. Tytuł Opis

1. Typ / Główne zastosowanie
Wyświetlanie tekstu podczas nagrywania wystąpień 
medialnych.

2. Waga max. [kg] 3 kg

3.
Wymiary max. [cm]
(wys. x szer x głęb.)

35 cm x 45 cm x 45 cm

4.
Zdalne sterowanie 
wyświetlanym tekstem

Tak – opcjonalnie.

5.
Inne cechy użytkowe
Akcesoria

Mocowanie do standardowych statywów fotograficznych.
Możliwość umieszczenia urządzenia nagrywającego i 
wyświetlania tekstu w jednej linii tak, aby prezenter/występujący
mógł patrzeć bezpośrednio w obiektyw kamery. 
Opcjonalnie – torba transportowa.

6. Homologacja 
Dokument potwierdzający dopuszczenie przedmiotu dostawy 
(urządzeń) do obrotu na terenie Unii Europejskiej – deklaracja 
zgodności CE.

7. Warunki gwarancji Min. 24 miesięcy.

2. Osłona – materiałowa, czarna.                          liczba sztuk: 1

Lp. Tytuł Opis

1. Typ / Główne zastosowanie Osłona zaciemniająca.

2. Inne cechy użytkowe

Wykonana z czarnego materiału wyciemniająca. 
Montaż na ramie promptera.
Możliwość stosowania z obiektywami – kamery, aparatu DSLR.
Możliwość stosowania ze smartfonami.

3. Homologacja
Dokument potwierdzający dopuszczenie przedmiotu dostawy 
(urządzeń) do obrotu na terenie Unii Europejskiej – deklaracja 
zgodności CE.

4. Warunki gwarancji Min. 24 miesięcy.

3. Uchwyt na urządzenie wyświetlające tekst – tablet lub smartfon.
liczba sztuk: 1

Lp. Tytuł Opis

1. Typ / Główne zastosowanie
Mocowanie urządzenia wyświetlającego tekst podczas 
wystąpienia.

2. Wymiary max.
Możliwość mocowania urządzeń o przekątnej ekranu do 13” 
[cali].

3. Inne cechy użytkowe
Możliwość umieszczenia urządzenia nagrywającego i 
wyświetlania tekstu w jednej linii tak, aby prezenter/występujący
mógł patrzeć bezpośrednio w obiektyw kamery. 

4. Homologacja Dokument potwierdzający dopuszczenie przedmiotu dostawy 
(urządzenia) do obrotu na terenie Unii Europejskiej – deklaracja
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zgodności CE.

5. Warunki gwarancji Min. 24 miesięcy.

4. Uchwyt na urządzenie nagrywające – tablet lub smartfon kamera , aparat 

DSLR lub smartfon. liczba sztuk: 1

Lp. Tytuł Opis

1. Typ / Główne zastosowanie Mocowanie urządzenia nagrywającego wystąpienie.

2. Wymiary max.
Wymiaru uchwytu muszą umożliwiać mocowanie urządzeń do 
nagrywania takich jak: kompaktowa kamera, aparat DSLR, 
smartfon.

3.
Inne cechy użytkowe
Akcesoria

Możliwość umieszczenia urządzenia nagrywającego i 
wyświetlania tekstu w jednej linii tak, aby prezenter/występujący
mógł patrzeć bezpośrednio w obiektyw kamery.
Możliwość zamontowania smartfona jako urządzenie 
nagrywające. 
Opcjonalnie - chwyt do mocowania smartfona.

4. Homologacja 
Dokument potwierdzający dopuszczenie przedmiotu dostawy 
(urządzenia) do obrotu na terenie Unii Europejskiej – deklaracja
zgodności CE.

5. Warunki gwarancji Min. 24 miesięcy.

5. Opis usługi uruchomienia i odbioru dostarczonych urządzeń:

1. W ramach dostawy wymagane jest dostarczenie urządzeń do siedziby Zamawiającego przy ul.

Bernardyńskiej 3 20-109 Lublin.

2. Wykonawca  w  ramach  dostawy  zapewni  dokumenty  potwierdzające  wszystkie  niezbędne

materiały do uruchomienia  dostarczonego sprzętu oraz wszelkie niezbędne akcesoria.

3. Po dostarczeniu i uruchomieniu dostarczonych urządzeń zostanie przeprowadzony test działania

każdego z urządzeń polegający na:

a) Sprawdzeniu działania urządzeń – włączenie/wyłączenie urządzeń.

b) Weryfikacji komunikacji urządzenia nadającego z urządzeniem odbierającym.

4. Z usługi dostawy i uruchomienia sprzętu zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie

podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.
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