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BI-I.041.272.11.2020.AJ                                                  Załącznik nr 1 

 
 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 

Na Dostawę tła materiałowego typu green screen  
 

  

I. Część ogólna 
 

Przedmiotem zamówienia jest zakup tła materiałowego typu green screen 

 

Przedmiot wchodzący w zakres zamówienia powinien być wysokiej jakości, niezawodny i wydajny.  

 

1. W przypadku niezgodności towaru z opisem Wykonawca zobowiązany jest do jego niezwłocznej 

wymiany.  

2. Przedmioty mają zostać dostarczone do dnia: 21.10.2020r. 

3. Zakres zamówienia obejmuje: 

3.1 Całość zamówienia powinna się składać z zestawu oświetleniowego światła ciągłego 

4x125W z parasolkami, tłem zielonym typu green screen 5m/1.6m oraz stelażem                            

w komplecie 

3.2 Zamówione przedmioty Wykonawca winien dostarczyć i wnieść do miejsca wskazanego 

przez  Zamawiającego (siedziba Zamawiającego). 

3.3 Sposób transportu oraz opakowanie muszą zapewniać zabezpieczenie przed 

uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu 

winę ponosi Wykonawca.  

 
II. Wykaz  
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Lp

.: 

Nazwa 

produktu: 
Ilość: Szczegółowy opis produktu: Wizualizacja produktu: 

1.  

Tło 
polipropyleno
we zielone 
typu green 
screen na 

tulei 

1 szt. 

 Długość minimum 5m, 

szerokość minimum 1.6m 

 nawinięte na sztywnych 

tulejach tekturowych 

 matowa powierzchnia nie 

powodująca odbić, 

odblasków 

 

 

2.  

Statyw 

oświetleniow

y  

4 szt. 

 głowica studyjna: 16mm + 

trzpień 1/4'' 

 maksymalna wysokość pracy 

w pozycji monopodu: min. 

230cm 

 minimalna wysokość pracy: 

75cm 

 teleskopowy mechanizm 

rozkładania 

 

 

3.  
Oprawka 

podwójna  
2 szt. 

 standardowy gwint E27 

 miejsce na montaż parasolki 

 wyłącznik na każdej głowicy 

 wygodna płynna regulacja 

kąta odchylenia każdej z 

głowic 

 lekkie i wytrzymałe 

tworzywo, metalowe śruby, 

metalowy gwint żarówkowy 

 uniwersalne wejście na 

statyw oświetleniowy 

 

4.  

Żarówka/La

mpa światła 

stałego 

600W 

4szt. 

 moc znamionowa 

(pobierana) max 125W 

 moc efektywna 600W 

(świecenie w porównaniu do 

zwykłej żarówki) 

 temperatura barwowa 5500K 

(światło dzienne) 

 standardowy gwint E27 
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5.  

Parasolka 

odbijająca 

srebrno-

czarna 

2 szt. 

 Średnica: min. 84 cm 

 pasujące do każdej oprawki 

lub lampy z mocowaniem do 

parasolek 

 błyskawiczne rozkładanie i 

składanie 

 

6.  

Belka 

poprzeczna 

do teł 

1 szt. 

 materiał: aluminium 

 składana 

 szerokość po złożeniu: 

170cm 

 na każdym z końców posiada 

otwór o średnicy 16mm 

 

 


