
 

 
Implementacja specjalności „Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami”  

oraz „Ochrona i gospodarowanie zasobami przyrody” 

______________________________________________________________________________ 

 

L.Dz./K-zp/132/24/2016       Tarnów, 29.04.2016 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów 

zwraca się z prośbą o kalkulację ceny dostawy sprzętu fotograficznego. 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Aparat fotograficzny kompaktowy – 5 szt. o następujących parametrach: 

- zoom optyczny 50x 

- tryb super makro (możliwość ustawienia ostrości z odległości 1-2 cm) 

- wizjer elektroniczny o wysokiej rozdzielczości (oprócz ekranu LCD) 

- złącza USB i HDMI 

- wbudowana pamięć pozwalająca na wykonywanie zdjęć bez karty pamięci 

- wejście na standardowe karty pamięci SD, karta SD minimum 16GB w zestawie 

Przykładowy model: Olympus Stylus SP-100EE 

2. Aparat z wymienną optyką – 2 szt. o następujących parametrach: 

- aparat systemu mikro cztery trzecie z wymienną optyką 

- konstrukcja metalowa 

- zoom optyczny 50x 

- funkcja super makro (możliwość ustawiania ostrości z odległości 1-2 cm) 

- sensor co najmniej 16 megapikseli 

- wizjer optyczny o dużej rozdzielczości 

- ruchomy ekran LCD (dotykowy) 

- wbudowana lampa błyskowa 

- dobry system stabilizacji obrazu 

- możliwość zapisu zdjęć w formacie RAW 

- połączenie Wi-Fi (do zdalnego sterowania aparatem i przekazywania zdjęć) 

Przykładowy model: Olympus OM-D E-M10 Digital Camera with 14-42mm (Silver) 

3. Teleobiektyw zmiennoogniskowy 40-150 mm – 1 szt. 

- system mikro cztery trzecie 

- o możliwie dużej jasności typu zoom z wbudowaną stabilizacją obrazu 

- powłoki antyodblaskowe 

- szybki i cichy system nastawiania ostrości (MSC) 

- minimalna odległość nastawiania ostrości poniżej 1 m 

Przykładowy model: Olympus Zuiko Digital Ed 40-150mm F4.0-5.6 
4. Teleobiektyw zmiennoogniskowy 70-300 mm – 1 szt. 

- system mikro cztery trzecie 

- o możliwie dużej jasności typu zoom z wbudowaną stabilizacją obrazu 

- powłoki antyodblaskowe 

- szybki i cichy system nastawiania ostrości (MSC) 

- minimalna odległość nastawiania ostrości poniżej 1 m 

Przykładowy model: Olympus Zuiko 70-300 mm F4.0-5.6 
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Opis sposobu przygotowania oferty  

Oferty na dostawę sprzętu fotograficznego należy przesłać do dnia 5 maja 2016 roku do godz. 

15.00 pod adres e-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A016. 

Oferta winna zawierać: 

- cenę (zł brutto) za poszczególne pozycje zamówienia i za całość zamówienia 

Termin związania ofertą - 30 dni od złożenia oferty. 

Oferty spełniające wymagania Zamawiającego oceniane będą według kryterium - cena 100%. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 014 6316612 - Józef Ligęza. 

mailto:j_ligeza@pwsztar.edu.pl

