
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                           Załącznik Nr 7 do SIWZ

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa i montaż kinowego sprzętu cyfrowego do projekcji kinowej 3D w ramach  
„Cyfryzacji kina ZDRÓJ w Buskim Samorządowym Centrum Kultury ”.

1. Zamówienie obejmuje: dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego
sprzętu cyfrowego do projekcji kinowej 3D zgodnego ze standardami DCI o rozdzielczości 4K w Kinie
ZDRÓJ Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego
w zakresie obsługi urządzeń.

Lp. Parametr / Warunek wymagany przez Zamawiającego
Parametry oferowane przez 
Wykonawcę*

1.

Kinowy projektor cyfrowy - w standardzie DCI, pracujący w
technologii  o  rozdzielczości  4K,  odpowiedni  dla  uzyskania
obrazu  zgodnego  ze  standardem  DCI  w  sali  Kina  ZDRÓJ
Buskiego  samorządowego  Centrum  Kultury  (odpowiedni  dla
ekranu  o  wymiarach  10m x  6m,  przy odległości  projekcyjnej
około 25 m, 
- hermetyczny, wymienny , chłodzony cieczą układ optycznych
modułów DMD, (1 szt.),

2.

Serwer kina cyfrowego - dedykowany do projektora z poz. 1.,
w  standardzie  DCI,  spełniający  wymogi  bezpieczeństwa
materiału cyfrowego, współpracujący z zainstalowanym w kinie
ZDRÓJ systemem audio,  z  licencją  do  odtwarzania  filmów w
systemie 4K. W komplecie klawiatura i monitor dedykowane do
obsługi serwera;, - (1 szt.)

3.

Obiektyw  projekcyjny  - do  dedykowanego  projektora
cyfrowego,  odpowiedni  dla  warunków projekcji  w standardzie
DCI  z  kabiny  projekcyjnej  Kina  ZDRÓJ  Buskiego
Samorządowego  Centrum  Kultury  –  długoogniskowy,
dostosowany do wymiaru ekranu: szerokość 10 m x wysokość 6
m, przy odległości projekcyjnej około 25 m, - (1 szt.),

4.
Panel (komputer do obsługi), z oprogramowaniem do kontroli i
obsługi zaoferowanego projektora (1szt.),

5.

Lampa  - do  zaoferowanego  projektora  cyfrowego  o
odpowiedniej  mocy  do  projekcji  cyfrowej  dla  zapewnienia
jasności obrazu określonej wymaganiami wg standardu DCI dla
projekcji 2D oraz 3D w Kinie ZDRÓJ Buskiego Samorządowego
Centrum Kultury (1 szt.),

6.
Procesor wizyjny –  skaler  do  obsługi  sygnałów wizyjnych  z
innych źródeł: komputer, DVD, satelita itp., (1 szt.)

7.
Odpowiedni  stolik  pod  zestaw  cyfrowy  dedykowany  pod
zaoferowany  zestaw  cyfrowy  wraz  z  rackiem  19” dla
oferowanych urządzeń pomocniczych (1 szt.),



8.

Układ  do  projekcji  3D –  odpowoedni  do  projektora,
dostosowany do wymiarów ekranu, odległości projekcyjnej 25m
oraz  przystosowany  do  okularów  polaryzacyjnych
jednorazowego użytku (1szt.)

9.

Okulary  pasywne,  polaryzacyjne  jednorazowego  użytku,
odpowiednie do współpracy z zaoferowanym systemem 3D, w
ilości: w rozmiarze „dla dorosłych”: 800 szt., oraz „dziecięce” :
200 szt.;

10.

Ekran projekcyjny „srebrny – metalizowany” odpowiedni dla
systemów  3D  polaryzacyjnych  współpracujących  z  okularami
„jednorazowego”  użytku,  zwijany  elektrycznie  do  kasety
metalowej o wymiarach 10 m x 6 m, wraz z montażem – (1 szt.)

11.
Zabezpieczenie UPS: dla podtrzymania pracy serwera i systemu
operacyjnego projektora  w przypadku  zaniku  napięcia  w sieci
zasilającej, -(1 szt.)

12.

Dostawa,  instalacja,  podłączenie  wentylacji,  zestrojenie  i
uruchomienie  sprzętu,   zgodnie  z  zaleceniami  DCI  wraz  z
niezbędnym  wyposażeniem  kina  cyfrowego  i  przeszkoleniem
pracowników  w  obsłudze  zamówionego  sprzętu  w  siedzibie
Zamawiającego (1 kpl.)

* UWAGA:

W  kolumnie  „Parametry  oferowane  przez  Wykonawcę”  Wykonawca  wpisuje  parametry
oferowanego przez siebie sprzętu. W przypadku gdy te parametry nie wykraczają poza minimalne
wymagania Zamawiającego, wystarczy w kolumnie wpisać „spełnia w całości”. W przypadku gdy
oferowany sprzęt wykracza ponad te minimalne wymagania, można dopisać „spełnia w całości, a
ponadto ….” i w miejscu wykropkowanym wpisać te ponad minimalne parametry.

Wszystkie pozycje w kolumnie „Parametr / Warunek wymagany przez Zamawiającego” określają
minimalne wymagania Zamawiającego, więc brak potwierdzenia przez Wykonawcę każdej z 12
pozycji, będzie skutkował uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i treści
SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

……………………………, dnia ……………. 2015 r.                           
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(podpis i pieczątka Wykonawcy)


