Przeworsk, dnia 18.02.2019r.

Zaproszenie do złożenia propozycji systemu do zarządzania obradami rady oraz
rejestrowania, utrwalania i transmitowania obrad w celu ustalenia szacunkowej wartości
zamówienia.

Mając na uwadze ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
Dz.U.2018.995, a w szczególności art. 13 ust 1a i art. 15 ust 1a dotyczące organizacji obrad
rady powiatu, Powiat Przeworski zaprasza do złożenia propozycji na system zarządzania
obradami rady umożliwiający sporządzanie, utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych
oraz transmisji i utrwalania obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Rada
Powiatu Przeworskiego liczy 19 radnych. Obrady rady są przeprowadzane w sali
konferencyjnej o wymiarach 8,2m x 7,5m i wysokości 2,7m do sufitu podwieszanego.
Przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a stropodachem jest pochylona od 0,3m do
0,02m w kierunku ściany przeciwległej do drzwi wejściowych. Sufit podwieszany wykonany
jest z kasetonów o wymiarach 0,6mx0,6m. Sala konferencyjna nie posiada żadnej
infrastruktury logicznej i do wykonawcy będzie należało wykonanie wszystkich instalacji
umożliwiających poprawne działanie systemu.
Powiat zainteresowany jest przewodowym systemem, w skład którego wchodzi
21 przewodowych terminali konferencyjnych z możliwością głosowania. System musi być
skalowalny, tzn. umożliwić obsługę minimum 30 terminali i spełniać co najmniej poniższe
kryteria:
 terminale systemu konferencyjnego muszą być przewodowe, wyposażone w czytniki
kart identyfikujące radnego;
 terminale muszą posiadać czytelne przyciski do głosowania i wnioskowania
o udzielenie głosu;
 terminale muszą być wyposażone w regulowane mikrofony, sygnalizujące udzielenie
głosu;
 system musi być zintegrowany z systemem rejestracji audio i wideo, którego kamery
automatycznie kadrują osobę, której udzielono głosu, posiadać możliwość przypisania
wypowiedzi do osoby, podpisania osoby za pomocą paska informacyjnego,
automatycznie prezentować wyniki głosowań;
 aplikacja do zarządzania systemem powinna być prosta i intuicyjna w obsłudze,
umożliwiać przeprowadzanie głosowań jawnych imiennych, jawnych, udostępniać
wprowadzanie wyników głosowań tajnych, a także umożliwiać sporządzanie
protokołów z przeprowadzonych głosowań z możliwością zapisu, wydruku i publikacji
zgodnie z obowiązującym prawem;
 system ma być zarządzany za pomocą komputera przenośnego z systemem
operacyjnym Windows w wersji profesjonalnej umożliwiającym pracę z Active
Directory o parametrach dostosowanych do oferowanego systemu głosowań;





prezentacja wyników i materiałów sesyjnych za pomocą podwieszonego przy suficie
projektora multimedialnego o rozdzielczości FHD i ekranu rozwijanego elektrycznie o
szerokości min. 250cm;
zestaw nagłośnienia sufitowego wraz ze wzmacniaczem i konsolą mikserską
umożliwiającą podpięcie dodatkowych źródeł dźwięku.

System musi być przenośny, tzn. wszystkie elementy systemu oprócz zamontowanego
na stałe projektora, ekranu projekcyjnego i nagłośnienia, muszą mieć możliwość szybkiego
demontażu, tzn. umożliwiać prosty i szybki montaż na stołach oraz mieć możliwość
wykorzystania go jako systemu konferencyjnego bez potrzeby używania kart do głosowania
bez nadzoru operatora. System musi być zarządzany kompleksowo przez dostarczone
oprogramowanie wspólne dla całego systemu.
Oferta powinna zawierać dokładny opis systemu, kalkulację cenową, zestawienie
oferowanych urządzeń i oprogramowania z podaniem modelu i wersji, szkolenia pracowników
w zakresie obsługi systemu, asystę techniczną, referencje, prezentacje.
Propozycje rozwiązań systemu do zarządzania obradami prosimy składać do 28 lutego
2019r. przesyłając na adres starosta@powiatprzeworsk.pl
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