Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 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 wraz z wbudowanym komputerem typu OPS i statywem jezdnym
Lp.
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Nazwa
Interaktywny
monitor
dotykowy
wraz z
komputerem
typu OPS i
statywem
jezdnym

Opis
Wymagania minimalne monitora interaktywnego:

Panel LED 65", Kontrast 1100:1, Jasność
500cd/m2,
Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni
Wbudowane Wi-Fi
Format 16:9
Wbudowane głośniki 2x15W
Zainstalowany system Android – umożliwiający
pracę bez podłączenia komputera –
dokonywanie adnotacji na przeglądanych
materiałach oraz korzystanie z Internetu
Wbudowany odtwarzacz multimediów –
przeglądanie zdjęć, filmów, dokumentów
zapisanych na pamięci USB
Rozwiązanie all-in-one – z wbudowanym
komputerem
Interaktywne oprogramowanie (dla systemu

J.m.
szt.

ilość
1

Miejsce dostawy
Szkoła Podstawowa nr
35 im. ks. Franciszka
Blachnickiego w
Rybniku

Termin dostawy
7 dni od daty
zawarcia umowy
z Wykonawcą

Windows) – pozwalające przygotować lekcję
Długa żywotność matrycy minimum 30.000
Wysoka jakość obrazu - rozdzielczość 4K
Powłoka non-glare – matowa antyrefleksyjna
powłoka wyświetlacza
Hartowana szyba 4 mm
wbudowany odbiornik do bezprzewodowej
transmisji obrazu z telefonu lub tabletu
4 porty HDMI
Display Port
Wejście na karty micro SD
2 letnia gwarancja

Wymagania minimalne komputera typu OPS
przeznaczonego do współpracy z monitorem
interaktywnym:
wspierający rozdzielczość 4K
procesor Intel 4 generacji i5-4250
4 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do
8 GB.
Sześć portów USB w tym dwa w standardzie 3.0
zapewniające podłączenie dowolnych
akcesoriów.

Procesor i5-4250 4-gen. 2 cores, 1.3-2.6 GHz,
4GB RAM (max. 8GB),
HDD 500GB SATA
WiFi, HDMI x 1
Audio x 1
USB 3.0 x 2
USB 2.0 x 4
Wymagania minimalne statywu jezdnego
Przeznaczony do ekranów 40"-70" i wadze max.
70 kg
Wsporniki pionowe (rury) - chromowane, z
możliwością ukrycia kabli- rury fi 50mm, długości
170 cm
Głowica mocująca ekran pozwalająca na
pochylenie ekranu do 9°.
4 kółka gumowane z hamulcem.

