
Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia dla zadania

 zakup do szkół pomocy dydaktycznych
 w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i

nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna
tablica”

Zamówienie obejmuje dostawą:

1. do Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój:

a) interaktywny monitor dotykowy – 2 zestawy

2. do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Zborowie, Zborów 121, 28-131 Solec-Zdrój
a) interaktywny monitor dotykowy – 1 zestaw
b) tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego – 1 sztuka
c) projektor – 1 sztuka
d) głośniki – 1 zestaw

Lp. Szczegółowy opis zamówienia Jedn.
miary

Liczba
sztuk

1 Interaktywny monitor dotykowy
 
Monitor interaktywny o parametrach nie mniejszych niż:
Przekątna ekranu min. 55” przy proporcjach 16:9
Wymiary ekranu min. 1205 mm x 680 mm
Typowa jasność ekranu min. 350 cd/m2
Typowy kontrast min. 1200:1
Natywna rozdzielczość matrycy min. 3840 x 2160 pikseli przy 60Hz
Czas reakcji matrycy max. 9ms
Kąty widzenia: min. 178 stopni
Minimum 10 bitowa paleta kolorów – możliwość wyświetlenia do 1,07 mld kolorów
Żywotność matrycy min. 30 000 h
Matryca zabezpieczona szybą o grubości min. 4mm oraz twardości min. 7 w skali Mohsa 
Technologia dotykowa pozycjonowanie w podczerwieni
Jednoczesna obsługa min. 20 punktów dotyku
Czas reakcji na dotyk max 15ms
Dokładność dotyku nie większa niż 2mm
Rozdzielczość dotyku min. 32760 x 32760 punktów
Kompatybilność  z  HID,  praca  pod  kontrolą  min.  Systemów  z  rodziny  Microsoft  Windows
(10/8.1/8/7) oraz możliwość pracy pod kontrolą Linux, Android oraz Mac OS X
Komunikacja z zewnętrznym komputerem poprzez port USB
Wbudowane głośniki min. 2 x 12W
Wbudowane złącza:
• Minimum 2 x USB 3.0 (z czego minimum 1 port USB 3.0 dostępny na froncie obudowy)
• Minimum 4 x USB 2.0 (z czego minimum 2 porty USB 2.0 dostępne na froncie obudowy)
• Minimum 2 x HDMI wejściowe zgodne ze standardem HDMI 1.4
• Minimum 1 x HDMI wejściowe zgodne ze standardem HDMI 2.0
• Minimum 1 x HDMI wyjściowe
• Minimum 1 x Display Port wejściowe
• Minimum 1 x VGA (D-SUB 15 pin) wejściowe
• Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wejściowe
• Minimum 1 x RS232 dedykowany do zarządzania urządzeniem
• Minimum 1 x RJ45 (Ethernet)
• Minimum 1 x audio mini jack 3,5mm wyjściowe
• Minimum 2 x USB 2.0 typu B dedykowane do obsługi interfejsu dotykowego
Monitor zasilany napięciem 100-240V
Pobór mocy nie większy niż 250W podczas pracy oraz nie większy niż 0,5W w trybie standby
Wymiary zewnętrzne nie większe niż 131 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość) x 10,5 cm (grubość)
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Wbudowane narzędzie do przeprowadzania testów pozwalające na udzielanie odpowiedzi poprzez
urządzenia mobilne, działające na każdym źródle obrazu. 
Waga urządzenia nie większa niż 33kg
Możliwość montażu monitora za pomocą uchwytu VESA 400x400 lub równoważnego
Wbudowany, zintegrowany z monitorem interaktywnym komputer o parametrach minimalnych:
Wydajność  komputera  min.  35  pkt  w  teście  Mobile  Linpack  (należy  dołączyć  wydruk
potwierdzający wynik; rezultat musi być dostępny na stronie http://linpack.hpc.msu.ru )
Procesor min. 2 rdzeniowy
Wbudowana pamięć RAM min. 2 GB
Wbudowana pamięć masowa min. 16GB
Wbudowana karta graficzna wspierając min. OpenGL ES 2.0
Zainstalowany system operacyjny w pełni kompatybilny z monitorem dotykowym oferujący pełną
funkcjonalność  urządzenia.  System  operacyjny  w  wersji  min.  32  bitowej  lub  64  bitowej,  z
graficznym  interfejsem  użytkownika  oraz  zainstalowaną  min.  przeglądarką  internetową,
menedżerem plików oraz narzędziem do tworzenia adnotacji
Posiada deklarację CE
Posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta
Gwarancja: min  24 m-ce
Komputer w obudowie OPS dedykowany do monitorów interaktywnych oraz wielkoformatowych
ekranów o parametrach nie mniejszych niż:
• Kompatybilny z zaoferowanym monitorem dotykowym
• Procesor 64 bitowy, min. dwu rdzeniowy, min. dwu wątkowy, o wydajności w teście Passmark
min. 3000 pkt (wynik musi być  dostępny i  opublikowany na stronie www.cpubenchmark.net)  o
mocy znamionowej mocy termicznej poniżej 52W
• Karta  grafiki  zintegrowana z procesorem lub dedykowana wspierająca  rozdzielczości  do min.
4096x2304@60Hz; zaimplementowana obsługa min. DirectX 12 oraz min. OpenGL 4.4
• Wbudowana pamięć RAM DDR4 o pojemności min. 4GB
• Wbudowany dysk twardy typu SSD o pojemności min. 120GB
• Wbudowana karta dźwiękowa
• Wbudowana karta sieciowa gigabitowa (10/100/1000 Mbps)
• Wbudowana karta sieciowa bezprzewodowa działająca w standardzie 802.11ac
•Wbudowany moduł Bluetooth w wersji min. 4.2
• Wbudowane złącza:
- Minimum 6 x USB 3.0
- Minimum 1 x Display Port wyjściowe
- Minimum 1 x HDMI wyjściowe
- Minimum 1 x VGA (D-Sub 15 pin) wyjściowe
- Minimum 1 x RJ45
- Minimum 1 x mini jack 3,5 mm wejściowe
- Minimum 1 x mini jack 3,5 mm wyjściowe
• Maksymalny pobór energii podczas pracy nie większy niż 96W
• Pobór energii w trybie standby nie większy niż 1,5W
• Masa komputera nie większa niż 2kg

2 Tablica interaktywna
o parametrach nie mniejszych niż:    
Budowa i konstrukcja tablicy:

 Wymiary zewnętrzne tablicy interaktywnej nie większe niż 174 cm x 126 cm
 Główny panel tablicy wykonany w technologii plastra miodu o grubości min. 15mm lub 

rozwiązanie równoważne zapewniające wytrzymałość panelu głównego tablicy min. 24,5 
tony/m2

 Rama tablicy wykonana z aluminium
 Tył tablicy wykonany z aluminium lub metalu galwanizowanego (pokrytego powłoką 

antykorozyjną)
 Waga tablicy nie większa niż 19,5 kg

Powierzchnia robocza tablicy:
 Poprzez obszar roboczy tablicy Zamawiający rozumie obszar, który pozwala na dotykowe 

sterowanie tablicą interaktywną, tj. obszar pomiędzy czujnikami technologii dotykowej
 Proporcje powierzchni roboczej tablicy 4:3
 Wymiary obszaru roboczego tablicy nie mniejsze niż 164 cm x 117 cm
 Przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niż 79” 
 Powierzchnia tablicy matowa, magnetyczna, sucho ścieralna, ceramiczna (powierzchnia 

Polyvision e3 lub równoważna, zapewniająca nie gorsze własności oraz trwałość)
 Trwale zintegrowany z powierzchnią tablicy pasek skrótów lub paski skrótów 

umożliwiające w oprogramowaniu dedykowanym do pracy z tablicą co najmniej 
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przełączanie stron, wstawianie nowej strony, zmianę grubości pisaków, zapisywanie pracy,
cofanie ruchu, oraz przełączanie między trybami.

Technologia pozycjonowania dotyku:
 Technologia pozycjonowania w podczerwieni adaptacyjna
 Zaimplementowany algorytm automatycznie dostosowujący długość fali podczerwonej w 

przypadku wykrycia błędów odczytu, np. w skutek niewielkiego, mechanicznego 
odkształcenia powierzchni tablicy lub równoważne rozwiązanie samoadaptacyjne

 Zaimplementowany algorytm mający na celu wykrycie oraz eliminacje interferencji fal 
podczerwonych pochodzących ze światła słonecznego, które mogą zakłócić prawidłową 
pracę tablicy w miejscach silnie nasłonecznionych lub równoważne rozwiązanie 
eliminujące wpływ fal podczerwonych pochodzących ze światła słonecznego

 Jednoczesna obsługa min. 10 punktów dotyku
Komunikacja:

 Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą portu USB
 Opcjonalna komunikacja bezprzewodowa poprzez dodatkowy moduł – Zamawiający nie 

wymaga dołączenia modułu do tablicy, jednak zastrzega możliwość późniejszego 
dokupienia modułu w przypadku zmiany lokalizacji tablicy interaktywnej.

Pobór mocy i zasilanie:
 Tablica zasilana z portu USB komputera (w przypadku połączenia kablem) lub zasilana 

zewnętrznym zasilaczem (w przypadku połączenia bezprzewodowego) podłączanym do 
tablicy lub modułu bezprzewodowego

 Deklarowany pobór mocy nie większy niż 0,35W (podczas pracy, bez uwzględnienia 
modułu bezprzewodowego)

Akcesoria dostarczane wraz z tablicą:
 Min. 3 pisaków + wymazywacz w formie pisaka
 Półka na pisaki, automatycznie aktywująca funkcję wyboru koloru pisaka lub 

wymazywacza po podniesieniu pisaka z półki
 wskaźnik teleskopowy
 dedykowana do tablicy półka na pisaki
 kabel USB o długości min. 6m
 uchwyty do montażu tablicy na ścianie
 dedykowane do tablicy oprogramowanie w języku polskim
 instrukcja obsługi w języku polskim 

Obsługiwane systemy operacyjne:
 Microsoft Windows
 Linux (min. Ubuntu)
 Mac OS X

Posiada deklarację CE
Posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta
Gwarancja: min  24 m-ce

3 Projektor
Minimalne parametry techniczne:
Technologia: 3LCD
Rozdzielczość: 1024 x 768 XGA
Format: 4:3
Żywotność lampy: 5000h
Jasność źródła światła: 3100 lumenów
Żywotność źródła światła: 5000 (Tryb normalny) / 10000 (Tryb oszczędny)
Typ projektora: krótkoogniskowy
Kontrast: 14000:1
Poziom szumu: 35dB (Tryb normalny)/ 28 dB (Tryb ekonomiczny)
Moc/źródło światła: 215 W
Zużycie energii: 317 W (Tryb normalny) / 230 W (tryb ekonomiczny)
Przekątna: 56” – 93”
Wejścia: composite, 3x HDMI, 2x VGA
Wyjścia: VGA
Porty komunikacyjne: RJ-45, RS232, USB (a), USB (b)
Wyposażenie standardowe: baterie do pilota, kabel USB, Kabel zasilający, pilot, karta gwarancyjna,
płyta CD z instrukcją obsługi, uchwyt ścienny
Posiada deklarację CE
Posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta
Gwarancja: min 24 m-ce 
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4 Głośniki
 Minimalne parametry techniczne:
Moc wyjściowa: 2x 20W
Wejście mikrofonowe
2 wejścia audio
USB i gniazdo na kartę SD
Częstotliwość 50Hz – 20 kHz
Rozmiar: 350 mm x 70 mm x 70 mm
Posiada deklarację CE
Posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta
Gwarancja: minimum 24 m-ce 
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Uwagi dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia montażu, instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania urządzeń

i oprogramowania z infrastruktura szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie
funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć
edukacyjnych z różnych przedmiotów.

2) Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli należy wykonać bezpłatnie
w ramach zawartej umowy.

3) Pomoce dydaktyczne, należy osobno popaczkować i dostarczyć, na koszt Wykonawcy, do poszczególnej placówki
oświatowej w ilości i asortymencie wskazanym wyżej.

4) Każdy rodzaj asortymentu powinien być oddzielnie zabezpieczony (zapakowany) i dostarczony do Zamawiającego
tak, by nie uległ przypadkowemu zniszczeniu, bez wad ukrytych. Sztuki zniszczone, zostaną zwrócone Wykonawcy a
ten ponownie, na własny koszt, dostarczy brakujące sztuki asortymentu.

5) Zamawiający  wymaga  by  asortyment  był  wolny  od  obciążeń  prawami  osób  trzecich,  pełnowartościowy,  dobrej
jakości a także charakteryzował się estetyką oraz starannością wykonania.

6) Pomoce dydaktyczne winny być fabrycznie nowe (wyprodukowane niw wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) tzn.
że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana oraz winna posiadać wymagane
prawem niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa lub atesty.

7) Odbiór  dostawy  nastąpi  na  podstawie  protokołu  odbioru,  który  zostanie  sporządzony  i  podpisany  przez
Zamawiającego po dostarczeniu asortymentu do placówki, jego przeliczeniu i sprawdzeniu.

8) Wykonawca  udziela  gwarancji  jakości  na  pomoce  dydaktyczne  nie  krótszej  niż  2  lata.  Bieg  terminu  gwarancji
rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu. Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie
w terminie i w sposób wspólnie ustalony z Zamawiającym, nie później  jednak niż w terminie do 14 dni o dnia
zgłoszenia wady.

9) Wykonawca dostarczy i zamontuje pomoce dydaktyczne w terminie do 4 grudnia 2017 roku.


