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Znak: RB-16 

Załącznik nr 1 

 

Specyfikacja sprzętu będącego przedmiotem zapytania ofertowego na realizację 

zamówienia pn. „Dostawa 10 fotopułapek z osprzętem" 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
- 10 profesjonalnych fotopułapek, 
- 5 ładowarek do akumulatorków AA, 
- 160 akumulatorów AA,  
- 10 dysków pamięci,  
- 20 kart pamięci, 
- 10 linek zabezpieczających. 
 
Oferowane fotopułapki z osprzętem, o którym mowa powyżej, muszą być fabrycznie nowe, bez 
śladów użytkowania, pełnowartościowe, nieprefabrykowane, nieuszkodzone, bez jakichkolwiek wad 
fabrycznych czy użytkowych. W czasie wysyłki zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć dostarczany towar przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które mogłyby 
wpłynąć na jakość dostarczanych produktów. 
W przypadku wycofania z rynku któregokolwiek z modeli fotopułapek, Wykonawca zaproponuje 
model zamienny, o parametrach nie gorszych niż model oferowany. Akceptacja modelu zamiennego 
przez Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej.  
 
2. Parametry techniczne sprzętu: 
 
Fotopułapki: 
 
Rozdzielczość  - minimum 20MP 
Lampa -  diody NO-GLOW 
Zasięg lampy – minimum 25 m 
Wyświetlacz LCD - kolorowy  
Ekspozycja - automatyczna 
Balans bieli - automatyczny 
Kolor obudowy - kamuflaż 
Typ baterii  - AA  
Czas pracy baterii  - minimum 1 rok 
Rozdzielczość video - 1920 x 1080 
Wykonywanie zdjęć w podczerwieni - tak 
Detekcja sensora podczerwieni - 25 m 
Detekcja sensora ruchu – minimum  25m 
Nagrywanie dźwięku - tak 
Regulowany czujnik ruchu - power save/long range 
Programowalne opóźnienie – od 1 s do 60 min 
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Szybkość migawki -  maks. 0,7 s 
Gotowość do kolejnego zdjęcia – maks. 0,6 s 
Ilość zdjęć w serii (rapid) – minimum 8 klatek (w ciągu 2 s) 
Tryb foto/video (hybrid) - tak 
Nagrywanie dodatkowych informacji - ID kamery, temperatura, data, godzina 
Zakres temperatury pracy – minimum -20°C, maksimum +60°C  
Możliwość zewnętrznego zasilania - tak, 12V zasilacz lub akumulator 
Karta pamięci - do 512GB 
 
 
Ładowarka do akumulatorków AA – jednoczesne ładowanie minimum 16 akumulatorów AA, z 
niezależnymi kanałami ładowania 
Akumulatory AA – typ: R6 AA, Ni-MH; napięcie: 1.2V, pojemność minimalna 2500mAh, niski poziom 
samoistnego rozładowania, zakres temperatur pracy: min. -20 do +50 st. C, wysoka wydajność w 
niskiej temperaturze (>85%) 
Dysk pamięci – przenośny, SSD, pojemność 1 TB 
Karta pamięci – odpowiednia do proponowanej fotopułapki, o pojemności nie mniejszej niż 256 GB 
Linka zabezpieczająca - stalowa linka zabezpieczająca w osłonie gumowej, zamykanie: na kluczyk, 
długość minimum 180cm, średnica linki minimum 8 mm 
 
Gwarancja: minimum 12 miesięcy. 


