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Załącznik nr 1 

do zapytania ofertowego z dnia 16.08.2017 r. 

na realizację zadania pn. 
 

„Dostawa sprzętu multimedialnego, ICT i RTV 

do ośrodka wychowania przedszkolnego w Jodłowej” 

 
ZESTAWIENIE SPRZĘTU  MULTIMEDIALNEGO, ICT i RTV 

 

lp. nazwa opis przedmiotu zamówienia 
jedn. 

miary 
ilość  

1.  laptop 

 ekran o przekątnej min. 15,6” 

 procesor: Intel Core i5 lub i7 

 pamięć RAM: min. 4GB 

 rodzaj dysku twardego: HDD 

 napęd optyczny: DVD+/-RW 

 dysk twardy: min. 500 GB 

 czytnik kart pamięci SD 

 system operacyjny: Windows 7 – lub równoważny 

szt. 4 

2.  rzutnik 

 rozdzielczość optyczna: 1920 x 1080 

 obraz: 2D i 3D 

 proporcje obrazu: 16:9 

 system projekcyjny: technologia 3LCD 

 rozmiar projekcji:  

min. 33-35” 

max. 331-335” 

 funkcje obrazu: interpolacja klatek, powiększanie, pozioma  

i pionowa korekcja geometrii obrazu, ręczne ustawianie 

ostrości, regulacja głębi 3D 

 złącza: HDMI, USB 

 wejście VGA 

 wejście sygnału kompozytowego 

 wyjście audio mini-jack 

 wejście audio typu cinch 

szt. 2 

3.  
ekran 

projekcyjny 

 ekran elektryczny 

 wymiary:  

min. 150x150 cm  

max. 165x165 cm 

 do montażu na ścianie lub suficie 

szt. 2 

4.  aparat cyfrowy 

 rozdzielczość:  min. 20 Mpix 

 zbliżenie optyczne:  min. 35x 

 zbliżenie cyfrowe:  min. 70x 

 stabilizator obrazu:  optyczny 

 wielkość ekranu LCD:  min. 3" ; max. 4” 

 menu w języku polskim  

szt. 2 

5.  kamera 

 zoom optyczny: min. 50x  

 inteligentny zoom: min. 90x  

 jakość zapisu: Full HD 

 5-osiowa stabilizacja obrazu  

 funkcja automatycznego poziomowania obrazu  

szt. 1 
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 szerokokątny obiektyw  

 matryca wykonana w technologii BSI 

 rozdzielczość: 1920 x 1080 

 rozmiar LCD:  min. 2,7” ; max. 3” 

 typ LCD:  dotykowy 

 złącza: AV, HDMI, USB 

 menu w języku polskim 

6.  
tablica 
interaktywna 

 powierzchnia ceramiczna, w pełni suchościeralna 

 technologia:  podczerwień 

 min. 10 punktów dotyku 

 obsługa: palec lub pióro 

 przekątna obrazu: min. 79" 

 rozdzielczość: min. 32.768 x 32.768 

 format obrazu: 4:3 

 dokładność odczytu: 1 mm 

 funkcje specjalne: paski skrótów umieszczone na bokach 

tablicy, inteligenta półka pozwalająca na intuicyjną zmianę 

koloru pióra w oprogramowaniu, rozpoznawanie gestów oraz 

możliwa praca do kilku osób jednocześnie 

 płyta CD z oprogramowaniem interaktywnym w komplecie 

szt. 2 

7.  
głośniki  
do tablicy 
interaktywnej 

 wbudowany wzmacniacz stereo 2 x 12W RMS  

 trójdrożna konstrukcja  

 automatycznie zmiksowane źródła sygnału  

 moc pojedynczego głośnika: 12W  

 oporność: 4 ohm  

 średnica głośników: Woofer: 4" / Tweeter: 1" / Squawker: 2” 

 współczynnik zawartości harmonicznych / współczynnik 

zniekształcenia harmonicznego: <1%  

 częstotliwość: 100Hz-16kHz  

 w zestawie: uchwyty montażowe, przewód zasilający  

min. 2m, przewód głośnikowy min. 5m 

szt. 2 

8.  telewizor  

 przekątna ekranu:  min. 32” ; max. 34” 

 rozdzielczość : 1920 x 1080 

 zgodność z HD: Full HD 

 2 złącza HDMI 

 1 złącze  USB 

 tuner: DVB-T (MPEG-4), DVB-C, analogowy 

 menu w języku polskim 

szt. 2 

9.  radioodtwarzacz 

 standardy odtwarzania: audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA 

 sposób umieszczania płyty CD: od góry 

 wyświetlacz: LCD 

 radio analogowe 

 wejście USB 

szt. 4 

10.  karta pamięci SD 

 typ karty:  SDHC 

 pojemność:  32 GB 

 prędkość odczytu do:  80 MB/s 

 klasa prędkości: UHS-I / U1 

szt. 2 

11.  laminator 

 maksymalny format laminowania: A4 

 czas nagrzewania:  do 7 min. 

 grubość folii:  80 µm 

szt. 1 
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 laminator w zestawie z trymerem (trymer przenośny, 

przeznaczony do przycinania zdjęć, maksymalna długość 

cięcia 240 mm – A5) 

12.  
urządzenie 
wielofunkcyjne 

 technologia druku: laserowa 

 funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie 

 druk monochromatyczny i w kolorze 

 rozdzielczość druku: 2400 x 600 dpi 

 funkcja automatycznego drukowania, skanowania  

i kopiowania dwustronnego 

 wyświetlacz dotykowy LCD 

 integracja z rozwiązaniami chmurowymi i mobilnymi 

 prędkość kopiowania (str./min): min. 28 

 pamięć: min. 256 MB RAM 

 obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, Executive, Folio, 

Legal, Letter 

szt. 1 

13.  
sprzęt 
nagłaśniający 

 dwudrożna  kolumna aktywna, wzmacniacz klasy AB 880W 

(2 szt.), duży wyświetlacz LCD, odtwarzacz MP3, USB, karta 

SD, moduł Bluetooth, 

 mikrofon bezprzewodowy podwójny, 2 częstotliwości pracy, 

pasmo audio-4-20000HZ, THD przy 1 kHZ, wyjście audio  

2-symetryczne, Jack ¼”, poziom regulowany dla każdego 

kanału, 

 mikser 12-kanałowy z 2 podgrupami z przedwzmacniaczami 

mikrofonowymi, 

 statyw kolumnowy (2 szt.), kable połączeniowe Jack 10 m  

(2 kpl). 

kpl. 1 

 


