
Załącznik nr 2 
do zapytania ofertowego  

z dnia 14.12.2017 r. 
 

 

Szczegółowy opis zamówienia. 
 
Tablica interaktywna: 
 

 Powierzchnia aktywna – przekątna minimum 79” format 4:3, umożliwiająca pisanie 
pisakami sucho ścieralnymi oraz pozwalająca na projekcję obrazu 

 Obsługa tablicy – dotykowo za pomocą palca lub pisaków nieposiadających żadnych 
elementów elektronicznych 

 Oprogramowanie – niezbędne do wykorzystania tablicy, oprogramowanie w języku 
polskim, kompatybilne co najmniej z systemem operacyjnym Windows 7. Licencja 
pozwalająca na instalację oprogramowania na co najmniej 2 komputerach 

 Montowanie - tablica powinna zostać dostarczona wraz z niezbędnymi akcesoriami do 
montażu na ścianie 

 Komunikacja z komputerem – poprzez port USB/HDMI (przewód w zestawie) 
 Gwarancja – 3 lata na tablicę 
 Dołączone akcesoria – minimum 3 pisaki w różnych kolorach oraz gąbka do ścierania 

tablicy 
 

Projektor ultrakrótkoogniskowy z uchwytem: 
 

 Kontrast – min. 10000:1 
 Poziomu szumu – max 28 dB (w trybie ekologicznym) 
 Żywotność lampy – min. 3000 godzin (w trybie maksymalnej jasności), min. 6000 

godzin (w trybie oszczędnym) 
 Moc lampy – max 260W, maksymalny pobór mocy w trybie najjaśniejszym max 

310W 
 Jasność – min. 3000 lumenów 
 Rozdzielczość – min. 1024x768 (XGA) 
 Menu projektora – w języku polskim 
 Gwarancja projektor – min. 36 miesięcy; lampa: min. 12 miesięcy lub 1000 godzin (w 

zależności co nastąpi pierwsze). 
 Wymagana jest polska gwarancja producenta, potwierdzona pismem autoryzowanego 

przedstawiciela producenta na terenie Polski, że produkt objęty jest polską gwarancją. 
 Inne wymagania – bez-filtrowa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany 

elementów eksploatacyjnych innych niż lampa), dostępność materiałów 
eksploatacyjnych co najmniej przez okres 60 miesięcy od daty dostawy – 
potwierdzone przez Producenta 

 Fabryczny uchwyt ścienny do projektora producenta projektora, dedykowane do 
zaoferowanego projektora lub uniwersalne, umożliwiające regulację projektora 
odpowiednio do tablicy, uchwyt musi zapewniać zarządzanie koniecznym 
okablowaniem, musi zapewniać możliwość montażu projektora o wadze do 15 kg. 
Waga uchwytu max 6,5 kg. Uchwyt musi umożliwiać regulację pochylenia projektora 
na boki, do przodu i do tyłu a także obracanie w osi pionowej (z możliwością 
precyzyjnej regulacji pokrętłami lub śrubami). 

 Wymagane okablowanie – przedłużacz zasilania oraz kabel sygnałowy HDMI  
 
  



 

 

Aktywne głośniki do tablic interaktywnych 
 
Podstawowe dane: 
 

 Moc wyjściowa: 2x20w 
 Wejście mikrofonowe 
 2 wejścia audio 
 USB i gniazdo na kartę SD 
 Częstotliwość 50Hz – 20kHz 
 Rozmiar: 360 (L) x 75 (W) x 73 (D) mm 
 Moc: AC 220V ± 10% / 50Hz 

 
Wymagania dodatkowe:  
 

 Montaż zestawu i instalacja niezbędnego oprogramowania w placówce 
 Przeszkolenie nauczycieli z korzystania z zestawu. 


