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Załącznik nr 3 do Rozeznania Rynku IPR.RR.271.34.2019 z dnia 17.09.2019 r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

„Zakup, montaż i wdrożenie w Urzędzie Gminy Milejów systemu do transmisji obrad rady gminy 
oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych”. 

 

1. System transmisji i rejestracji posiedzeń rady ma składać się z następujących elementów: 

- Jedna kamera IP full hd z regulowanym obiektywem umożliwiającym dostosowanie widoku do 
całości sali (wymiary sali:  wys. 3 m; szer. 6 m; dł. 12 m), wraz z całym wyposażeniem niezbędnym do 
montażu oraz prowadzenia rejestracji /transmisji zsynchronizowanego obrazu i dźwięku.  

- System nagłośnienia, rejestracji dźwięku wyposażony powinien być w mikrofony, głośniki, jednostkę 
centralną – mikser audio oraz pozostały niezbędny osprzęt o parametrach oraz w ilości zapewniającej 
skuteczną i czytelną rejestrację/transmisję dźwięku wszystkich osób zabierających głos w trakcie 
posiedzenia. 

- Oprogramowanie umożliwiające: 

 transmisję oraz publikację obrazu i dźwięku za pomocą serwisu streamingowego (bez limitu 
oglądających) 

sterowanie kamerą 

dodawanie do transmitowanego materiału napisów, elementów graficznych oraz paska 
informacyjnego  

archiwizację materiału 

- Zestaw komputerowy (laptop)  do transmisji obrad i współpracy z elementami systemu i 
oprogramowaniem o parametrach zapewniających płynną pracę we wskazanym zakresie. 

 

2. System głosowań ma składać się z następujących elementów:  

- Tablety multimedialne dla 15 radnych. Przekątna ekranu tabletu powinna mieścić się w granicach 9-
11 cali. Pozostałe parametry techniczne tabletu powinny zapewniać płynne działanie systemu oraz 
oprogramowania niezbędnego do głosowania, potwierdzania obecności, zgłaszania chęci zabrania 
głosu itp.  

- Zestaw komputerowy (laptop)  do zarządzania posiedzeniem, głosowaniem o parametrach 
zapewniających płynną pracę z oprogramowaniem dedykowanym dla przedmiotowego systemu. 

- Aplikacja do głosowania imiennego umożliwiająca przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich 
głosowań posiadająca trzy czytelne przyciski  „ZA”, „PRZECIW”, „WSTRZYMUJĘ SIĘ”. Każdy radny 
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powinien mieć możliwość logowania się do aplikacji zainstalowanej na tablecie przy pomocy 
unikalnego loginu i hasła. Aplikacja powinna wyświetlać komunikat o prawidłowości oddanego głosu 
oraz umożliwiać jego zatwierdzenie lub ewentualną zmianę. 

- Oprogramowanie służące do głosowania i obsługi posiedzeń powinno umożliwiać: 

powtórzenie głosowania 

sporządzanie listy obecności i obliczanie kworum 

wyświetlanie na ekranie oraz utrwalanie  wyników głosowania z wykazem imiennym 

automatyczne generowanie listy obecności i protokołów 

komunikację administratora z radnymi, w tym wymianę dokumentów w wersji elektronicznej oraz 
udostępnianie dokumentów radnym 

przeprowadzenie dyskusji nad projektem aktu prawnego, zgłaszanie się chętnych do dyskusji, 
układanie kolejki zgłaszających się oraz przeprowadzenia głosowania 

wprowadzanie zmian w porządku obrad, projektach uchwał w czasie trwania sesji 

generowanie protokołów w systemie w formie audio oraz do pliku .pdf 

 

3. Wdrożenie, szkolenia i pozostałe wymagania 

- Do zakresu zadania należy zaliczyć montaż wszystkich elementów systemu w siedzibie Urzędu 
Gminy Milejów i ich konfigurację umożliwiającą uruchomienie i realizację transmisji przez portal 
streamingowy oraz zarządzanie posiedzeniem rady i przeprowadzanie głosowań. 

- Przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Urzędu Gminy Milejów w zakresie obsługi systemu dla radnych 
jak również dla pracowników urzędu do zadań, których należy obsługa rady oraz wykonywanie 
transmisji obrad. 

- W przypadku konieczności wyłączenia sytemu obsługującego transmisję i głosowanie konieczne jest, 
żeby zachowane zostały wszystkie ustawienia i dane potrzebne do kontynuacji sesji po ponownym 
uruchomieniu systemu. 

- Świadczenie bezpłatnej zdalnej usługi asysty technicznej oraz serwisu systemu informatycznego 
przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 

- Okres trwania gwarancji rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru i będzie obowiązywał 
co najmniej 60 miesięcy na oprogramowanie i co najmniej 36 miesięcy na urządzenia.  


