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Załącznik nr 6 do SIWZ 
BZP.242.17.2019.GK 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest pakiet oprogramowania zawierający aplikacje i usługi do 
pracy z grafiką, fotografią, wideo i stronami internetowymi (wersja anglojęzyczna) na 27 
stanowisk komputerowych w pracowni Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Licencja na użytkowanie z oprogramowania powinna 
obowiązywać na jeden rok, licząc od dnia instalacji.  
 
Możliwości użytkowe oprogramowania powinny zawierać: 
 

 edytowanie i tworzenie kompozycji obrazów, 
 przetwarzanie i edytowanie zdjęć cyfrowych, 
 łatwe tworzenie efektownych grafik, stron internetowych i krótkich filmów, 
 tworzenie i udostępnianie wideo online z dowolnego miejsca, 
 projektowanie i tworzenie prototypów interfejsu oraz użyteczności dla stron 

internetowych i urządzeń przenośnych, 
 grafiki i ilustracje wektorowe, 
 projektowanie i układy stron, 
 produkcja i montaż wideo, 
 tworzenie, redagowanie i podpisywanie dokumentów oraz formularzy PDF, 
 edytowanie, porządkowanie, przechowywanie i udostępnianie zdjęć z dowolnego 

miejsca, 
 projektowanie stron i układu materiałów przeznaczonych do druku oraz cyfrowych, 
 standardowe w branży narzędzie do profesjonalnego montażu wideo i filmów, 
 kinowe efekty wizualne i animacje, 
 tworzenie fotorealistycznych obrazów 3D do oznaczeń marki, ujęć produktówi 

projektów  opakowań, 
 projektowanie i programowanie nowoczesnych, aktywnych witryn, 
 animacje interaktywne na różnych platformach, 
 nagrywanie, miksowanie i naprawa dźwięku, 
 narzędzie komputerowe do obróbki zdjęć, 
 centralna obsługa zasobów projektów, 
 tworzenie własnych postaci 3D do projektów programu do edycji zdjęć, 
 animowanie postaci 2D w czasie rzeczywistym,  
 oprogramowanie spełnia wymagania wobec osób z niepełnosprawnościami. 

  
Oprogramowanie musi współpracować z systemem posiadanym przez Zamawiającego, czyli 
systemem operacyjnym MS Windows XP. 
 
Dostawca oprogramowania zobowiązany jest do zainstalowania  oprogramowania na 
komputerach użytkowych w salach komputerowych w budynku Instytutu Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot Curie 15 we Wrocławiu. 
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Przez dostarczenie produktu rozumie się dostarczenie kompletu informacji, kodów, kluczy i 
wszelkich innych narzędzi niezbędnych do zainstalowania i uruchomienia aplikacji na stacjach 
roboczych. 


