mówienia

Integralny załącznik do Formularza oferty
CZĘŚĆ 2. Wyposażenie pracowni komputerowej
Karta szczegółowego wyposażenia, która po wypełnieniu kolumny 6.
Wykonawcy
LP.

Nazwa wyposażenia

Ilość
(kpl)

1.

2.

3.

Wymaganie Zamawiającego
Podane parametry należy przyjąć jako minimalne

4.
ZESTAWY INTERAKTYWNE

jest

załącznikiem do Oferty

Parametry
wg oferty
Wykonawcy

Cena
jednostkowa
w zł [ z VAT ]

5.

6.

Ofertowa
cenowa
w zł [ z VAT ]
za 2 kpl
7.

ZESTAW INTERAKTYWNY składa się z :
1.

1.

1. TABLICA INTERAKTYWNA:
Przekątna tablicy: minimum 95 cali
Technologia: dotykowa
Forma obsługi: palcem
Oprogramowanie: funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie
ZESTAW INTERAKTYWNY:
pozwalające na realizację wielu przydatnych, kreatywnych funkcji jak
tablica interaktywna
2 np. rozpoznawanie pisma odręcznego, odtwarzanie video z
z laptopem i projektorem
możliwością „pisania” na filmie, zrzuty wideo, szybkie tworzenie figur
geometrycznych. Oprogramowanie winno posiadać własną bibliotekę
załączników związanych z przedmiotami szkolnymi, a także
współpracować z większością formatów graficznych.
Wyposażenie: półka na pisaki, oprogramowanie na płycie CD, kabel
USB, pisaki, zestaw montażowy.
Gwarancja 2min. lata.

TAK / NIE
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2.

2. PROJEKTOR: minimalne parametry optyczne
- technologia projekcji 3LCD Technology
- rozdzielczość natywna 1280x800 (WXGA)
- proporcje obrazu 16:10
- kontrast 4000:1
- jasność 3500 ANSI lumenów ( ok.80% w trybie normalnym i 60%
w trybie eco)
- moc lampy
255 w trybie wysokiej jasności / 200W w trybie normalnym/
/150W w trybie eco
- obiektyw F= 1,8, f=4,78mm
Projektor dedykowany do tablicy interaktywnej.
Gwarancja min. 2 lata.

3.

3. Uchwyt ścienny dedykowany do tablicy interaktywnej
Mocowanie ścienne do tablic interaktywnych
Płynna, ręczna regulacja wysokości położenia tablicy
(w zakresie min. 40 cm)
W zestawie uniwersalne ramię do projektorów krótkoogniskowych
Maksymalne obciążenie do max. 50 kg (tablica + projektor)
Zakres regulacji długości ramienia wynosi 75 cm - 145 cm +/- 10%
stalowa konstrukcja

4.

4. Zestaw nagłaśniający dedykowany do tablicy interaktywnej
kompatybilne z tablicą interaktywną i laptopem

5.
6.
7.
8.

5. Kabel zasilający – 10m
Kabel zasilający do projektora
6. Kabel HDMI – 10m
Kabel HDMI – zapewniający czysty obraz
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7.

7. LAPTOP:
Procesor: I5 5200U
Pamięć RAM: 8 GB
DYSK TWARDY: Express Cache 8GB 500 GB SATA 5400 obr. lub SSD
256 GB
Typ i rozmiar ekranu: LED 15,6””
Nominalna rozdzielczość: 1366x768
Karta graficzna: Intel HD Graphics 5500 AMD Radeon R7 M270 (4096
MB pamięci własnej)
Dźwięk zintegrowany
Wbudowany mikrofon
Wbudowane głośniki
Kamera internetowa
Łączność WiFi
LAN 10/100 Mbps
Rodzaje wyjść/wejść: czytnik kart pamięci;
wyj.słuchawkowe/wej.mikrofonowe; USB 2.0; USB 3.0; RJ-45(LAN);
HDMI
System operacyjny umożliwiający współpracę z tablicą interaktywną.
Gwarancja min. 2 lata.

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………

data:

………………………………………………

RAZEM:
(pozycje
ZESTAWU
od 1 do 7)

( podpis wykonawcy lub upełnomocnionej osoby
do podpisania w imieniu wykonawcy:

………………………………………………
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