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Dodatek Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr RR.271.1.113.2018 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach nad Okszą 

Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

w zakresie informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 

 

 

Lp. Nazwa Opis J.m. Ilość 
Miejsce 

dostawy 

Termin dostawy, 

montażu oraz 

przeprowadzenia 

szkolenia nauczycieli 

w zakresie funkcji  

i obsługi sprzętu 

1 
Monitor 

interaktywny 

Wymagania minimalne monitora interaktywnego: 

– Przękątna 65" 

– Technologia dotyku -podczerwień 

– Panel -65" LED 

– Rozdzielczość panelu -3.840-2.160 

– Czas reakcji – 8m/s 

– Żywotność panelu 30000 h 

– sposób oobsługi palec lub dowolny wskaźnik 

– Połączenie z komputerem -USB 

– Wejścia/wyjścia wideo – HDMI 

– wbudowane głośniki minimum 2x10W 

– obsługiwane systemy operacyjne- MS Windows 10 i nowsze 

– Dodatkowe funkcje- Android OS, Menu dotykowe OSD, 

– Dołączone akcesoria: pilot z bateriami, pisaki (3 szt.), przewód 

audio 5m, przewód HDMI 5m, przewód zasilający 5m, 

Windows 10. 
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2 
Projektor 

multimedialny 

Wymagania minimalne projektora multimedialnego:  

 

– Typ Projektor -lampowy 

– Wbudowane głośniki 

– Funkcje obrazu -Regulacja jasności, Regulacja ostrości, 

Zatrzymanie obrazu, Zoom, korekcja zniekształceń keystone- 

w pionie +/- 40 stopni 

– Technologia Full HD 

– Rozdzielczość optyczna FHD 1920x1080 

– Kontrast 22000:1 

– Żywotność lampy minimum 4000 h 

– Łączność WiFi 

– Złącza komputerowe HDMI 

– Dodatkowe wyposażenie: pilot z bateriami, uchwyt sufitowy 

do montażu, przewód HDMI 10m, przewód zasilający 10m 

– Technologia wyświetlania DLP. 
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3 Głośnik  

Wymagania minimalne głośnika: 

– Moc głośników minimum 16 W RMS (2 kanały) 

– Pasmo przenoszenia: 50 Hz ~ 20 kHz 

– Przeznaczenie - Muzyka, Filmy, Gry 

– Złącza  - AUX , 3,5 mm minijack 

– Regulacja poziomu głośności 

– Liczba poziomów audio 2,0 
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  Wymagania dotyczące montażu i szkolenie: 

- Montaż – Wykonawca zobowiązany jest do montażu monitora 

interaktywnego, projektorów w miejscu wskazanym przez dyrektora 

placówki oświatowej. Montaż ścienny – monitor interaktywny, w 

oparciu o dedykowany przez producenta uchwyt ścienny. 
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Wyprowadzenie przewodów sygnałowych i zasilanie monitora. 

Ukrycie okablowania w dedykowanych korytkach natynkowych 

(dostarczenie, montaż korytek po stronie Wykonawcy). Przewody 

sygnałowe do podłączenia do komputera (stacjonarny, notebook) nie 

krótsze niż 10 m. Instalacja oprogramowania do obsługi monitora 

interaktywnego na sprzęcie dostępnym w danym pomieszczeniu 

montażu zestawu. Kalibracja sprzętu. 

- Szkolenie – Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 

wskazanych przez dyrektora placówki pracowników w zakresie 

działania, wykorzystania sprzętu. 

 

Uwagi do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

- sprzęt fabrycznie nowy; 

- sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż na 9 miesięcy przed terminem dostawy sprzętu; 

- posiada deklarację CE; 

- posiada certyfikaty ISO 9001 dl producenta; 

- posiada dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim; 

- posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

 

 

               

 


