Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Nr …..

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
Interaktywny monitor dotykowy ze stojakiem z montażem mobilnym
Lp.

1

Nazwa

Zestaw (interaktywny
monitor dotykowy z
stojakiem, montażem i
szkoleniem)

Opis
Wymagania minimalne monitora interaktywnego
z montażem mobilnym
 Przekątna obrazu (cale) – min. 63”
 Rozdzielczość obrazu – Full HD
 Powierzchnia ekranu – matowa lub antyodblaskowa
 Format obrazu – 16:9
 Komunikacja z komputerem – za pomocą przewodu USB
 Kąt widzenia – 178 stopni
 Żywotność ekranu – min. 30 tys. godzin
 Czas reakcji matrycy (wartość max) – 8ms
 Czas reakcji na dotyk (wartość max) – 15ms
 Wbudowane głośniki – Stereo o mocy min. 2x10W
 Porty/złącza (wbudowane) – HDMI, D-Sub, audio, USB
 Połączenie z komputerem – Interfejs USB, VGA i/lub HDMI.
Przewody do podłączenia do komputera (notebook)
 Obsługiwane systemy operacyjne – MS Windows 7 i nowsze
 Gwarancja – 24 miesiące
 Certyfikaty – CE, ISO 9001 dla producenta
 Montaż – Wykonawca zobowiązany jest do montażu
monitora interaktywnego w miejscu wskazanym przez
dyrektora placówki oświatowej. Montaż mobilny – na
dedykowanym, uwzględniającym rozmiar, wagę monitora
interaktywnego stojaku. Stojak zgodny ze standardem
VESA, posiadający 4 kółka z możliwością ich blokady.

J.m.

szt.

Ilość

1

Miejsce dostawy

Termin
dostawy

30 dni od daty
zawarcia umowy
z Wykonawcą
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Możliwość regulacji wysokości montażu monitora.
Przynajmniej jedna półka zintegrowana ze stojakiem np. na
laptopa. Maskowanie przewodów w kolumnie/obudowie
stojaka. Wyprowadzenie przewodów sygnałowych i zasilania
monitora. 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.
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