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Numer sprawy: DAG/G/29/14 
Nr. arch. DAG/G/087/80-2/14 
 

Załącznik nr A do SIWZ 

 
Przedmiot zamówienia:dostawa sprzętu multimedialnego w ramach Projektu System Informacyjny 
o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. Społeczeństwo 
informacyjne – budowa elektronicznej administracji. 
 
Opis przedmiotu zamówienia zgodny z nomenklaturą Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
Część 1 - 3021400-2 stacje robocze, 32323000-3 monitory wideo, 32322000-6 urządzenia 
multimedialne, 30237240-3 kamera internetowa, 32341000-5 mikrofony, 48520000-9 pakiety 
oprogramowania multimedialnego. 
Część 2 - 38652120-7 projektory wideo, 38653400-1 ekrany projekcyjne, 32322000-6 urządzenia 
multimedialne 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

1. Przedmiot zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego w ramach Projektu System 

Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013; Oś priorytetowa 7. 

Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji. 
 

2. Przetarg został podzielony na 2 części. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na jedną lub więcej 

części. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tylko tych ofert, w poszczególnych częściach, 

które w największym stopniu spełniają podane kryterium przetargu (najniższa cena). 
 

3. Wszystkie urządzenia musza być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat (oznaczenie) CE producenta. 
 

4. Urządzenia wymienione w części 2 pkt a) oraz e) muszą być objęte min. 36 miesięczną gwarancją z 
czasem naprawy do 14 dni roboczych w systemie door-to-door. Wszystkie pozostałe urządzenia 
wymienione w części 1 pkt a) – e) oraz h) - J) oraz w części 2 pkt b) – d) i f) – g) muszą być objęte 
min. 24 miesięczną gwarancją z czasem naprawy do 14 dni roboczych. 

 

Uwaga: Produkty, które określone są w specyfikacji poprzez nazwy handlowe nie są elementem 
dostawy. Zamawiający posiada takie urządzenia i zamierza dokupić do nich wyposażenie uzupełniające. 
Oferent musi zaoferować takie wyposażenie, które jest kompatybilne funkcjonalnie z wymienionymi z 
nazwy produktami, w sposób opisany w niniejszym dokumencie. 
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CZĘŚĆ 1 
 

a) Przenośna stacja multimedialna o wysokiej wydajności – 2 szt. 
o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1. Ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 15’’ o rozdzielczości High Definition min. WQXGA+, 
z podświetleniem LED; 

2. Procesor min. czterordzeniowy i obsługujący min. 8 wątków, w architekturze 64-bitowej, 
posiadający zintegrowaną kartę graficzną obsługującą technologię QuickSync, osiągający w 
teście PassMark CPU Mark min. 8000 pkt; 

3. Pamięć RAM o pojemności min. 2 GB na każdy wątek procesora, pracująca w konfiguracji 
Dual Channel; 

4. Dysk twardy SSD o pojemności min. 500 GB; 
5. Dodatkowa karta graficzna osiągająca w teście PassMark G3D Mark min. 1500 pkt., z 

możliwością przełączania pomiędzy kartą zintegrowaną a dodatkową; 
6. Łączność: 1x GbE 10/100/1000Base-TX, 1x WiFi 802.11 b/g/n; 
7. Interfejsy (co najmniej): 1x HDMI, 3x USB3.0, 1x RJ-45, 1x mini DisplayPort, 1x wyjście audio 

na głośniki/słuchawki (minijack), czytnik kart SD/SDHC/SDXC; 
8. Wbudowana klawiatura podświetlana, bez wydzielonej klawiatury numerycznej; 
9. Wbudowany akumulator pozwalający na pracę stacji przez co najmniej 8 godzin w trybie 

użycia wbudowanej karty graficznej; 
10. Z dołączonym 64-bitowym systemem operacyjnym, umożliwiającym przyłączenie do domeny 

Zamawiającego, ze wsparciem technicznym producenta przez okres min. siedmiu lat od daty 
zakupu, obsługującym ekran dotykowy; musi być zapewniona możliwość instalacji 
posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania PolycomRealPresence Desktop; 

11. Z dołączonym pakietem biurowym kompatybilnym z dostarczonym systemem operacyjnym, 
zawierającym minimum: oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, 
arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia notatek wykorzystujące funkcje dotykowe, 
klienta poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do tworzenia i edycji prezentacji, w wersji 
edukacyjnej, 64-bitowej, ze wsparciem technicznym producenta przez okres min. siedmiu lat 
od daty zakupu; 

12. Waga urządzenia z baterią nieprzekraczająca 2,2 kg; 
13. Z dołączonąkompatybilnąpodkładkąchłodzącą, zasilaną poprzez złącze USB, z dwoma 

wentylatorami z możliwościązmiany ich położenia, paskiem zabezpieczającym na czas 
transportu i poziomem głośności maksymalnie 22dBA; 

14. Z dołączoną do jednej ze stacji zewnętrzną kartą graficzną podłączoną do komputera poprzez 
interfejs mini DisplayPort, umożliwiającą jednoczesne podłączenie dwóch monitorów po 
złączach HDMI, obsługującą maksymalną łączną rozdzielczość 3840x1080 (2x 1920x1080 w 
trybie pulpitu rozszerzonego) z częstotliwością odświeżania 50 Hz, umożliwiającą stosowanie 
edgeblendinguw tej rozdzielczości, zasilaną poprzez złącze USB; 

15. Z dołączoną bezprzewodową myszką laserową posiadającąnano-odbiornik z komunikacją 
obsługującą protokół Unifying, który wykorzystuje Zamawiający, posiadającą min. trzy 
przyciski i kółko wychylne; 

16. Dodatkowo w zestawie: zasilanie do obu stacji multimedialnych; 
17. Z dołączoną torbą z rączką oraz regulowanym pasem na ramię, mieszczącą wszystkie 

elementy stacji multimedialnej, łącznie z podkładką i zewnętrzną kartą graficzną. 
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b) Przenośna stacja multimedialna do odtwarzania prezentacji i wideo – 2 szt. 
o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1. Wielopunktowy ekran dotykowy wykonany w technologii IPS o przekątnej 13-14”, o 
rozdzielczości High Definition min. WQXGA+, z podświetleniem LED, odchylany o 360 stopni 
– umożliwiający zmianę trybu pracy urządzenia z laptopa z klawiaturą w tablet, podstawkę lub 
tzw. namiot; 

2. Procesor min. dwurdzeniowy i obsługujący min. 4 wątki, w architekturze 64 bitowej, 
posiadający zintegrowaną kartę graficzną obsługującą technologię QuickSync, osiągający w 
teście PassMark CPU Mark min. 3800 pkt; 

3. Pamięć RAM o pojemności min. 2 GB na każdy wątek procesora, pracująca w konfiguracji 
Dual Channel; 

4. Dysk twardy SSD o pojemności min. 500 GB; 
5. Łączność: 1x WiFi 802.11 b/g/n, 1x Bluetooth; 
6. Interfejsy (co najmniej): 1x HDMI, 1x USB3.0 + 1x USB2.0, 1x wejście/wyjście audio na 

mikrofon/słuchawki (minijack), czytnik kart SD/SDHC/SDXC; 
7. Klawiatura podświetlana, bez wydzielonego bloku klawiatury numerycznej; 
8. Wbudowany akumulator pozwalający na pracę stacji przez co najmniej 5 godzin podczas 

odtwarzania filmu FullHDprzy jasności 150 nitów; 
9. Łączna waga urządzenia z akumulatorem nieprzekraczająca 1,5 kg; 
10. Z dołączonym 64-bitowym systemem operacyjnym, umożliwiającym przyłączenie do domeny 

Zamawiającego, ze wsparciem technicznym producenta przez okres min. siedmiu lat od daty 
zakupu; musi być zapewniona możliwość instalacji posiadanego przez Zamawiającego 
oprogramowania PolycomRealPresence Desktop; 

11. Z dołączonym pakietem biurowym kompatybilnym z dostarczonym systemem operacyjnym, 
zawierającym minimum: oprogramowanie do tworzenia i edycji dokumentów tekstowych, 
arkusz kalkulacyjny, oprogramowanie do tworzenia notatek wykorzystujące funkcje dotykowe, 
klienta poczty elektronicznej oraz oprogramowanie do tworzenia i edycji prezentacji, w wersji 
edukacyjnej, 64-bitowej, ze wsparciem technicznym producenta przez okres min. siedmiu lat 
od daty zakupu; 

12. Z dołączoną bezprzewodową myszką laserową posiadającąnano-odbiornik, posiadającą min. 
trzy przyciski i kółko wychylne; 

13. Z dołączonym zasuwanym etui wyłożonym wewnątrz pianką z pamięcią kształtu, z kieszenią 
przednią na akcesoria; 

14. Dodatkowo w zestawie: zasilanie do stacji multimedialnej. 
 
c) Profesjonalny monitor multimedialny – 4 szt. 

o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1. Ekran o przekątnej min. 23’’, z podświetleniem LED, o rozdzielczości FullHD (1920x1080); 
2. Obsługa częstotliwości sygnału analogowego i cyfrowego w pionie co najmniej w zakresie 

50÷75 Hz; 
3. Kontrast dynamiczny nie mniej niż[x:1]: 80 000 000; 
4. Kąty widzenia w pionie i poziomie minimum 178 stopni; 
5. Jasność minimum 250 cd/m2; 
6. Głębia kolorów minimum 16,7 milionów; 
7. Czas reakcji matrycy maksimum 6 ms; 
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8. Dokładność kolorów: Delta E nie większa niż 5; 
9. Możliwość korekcji gammy oraz min. 6-cio osiowej korekcji kolorów (R, G, B, C, M, Y); 
10. Wyposażony w tryby: obraz w obrazie (Picture-in-Picture) oraz obraz obok obrazu (Picture-

by-Picture); 
11. Skalibrowany fabrycznie w zakresie przestrzeni barwnej RGB; 
12. Z możliwością pochylenia panelu w zakresie min. -5÷20°; możliwością obrotu o 90° do trybu 

portret (wysokość większa od szerokości) i regulacją wysokości ekranu; 
13. Wyposażony w interfejsy minimum: 1x HDMI (z obsługą HDCP), 1x DVI, 1x VGA, 

1x DisplayPort; 
14. Dodatkowo w zestawie: zasilanie 230V do monitora, 1 szt. kabla DVI o długości min. 2m, 

1 szt. kabla HDMI o długości min. 2m. 

 

d) Kamera internetowa o wysokiej rozdzielczości – 2 szt. 
o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1. Posiadająca obiektyw z matrycą o rozdzielczości min. 5 megapikseli i przekątnej 1/3.2 cala 
typu CMOS; 

2. Umożliwiająca strumieniowanie „na żywo” wideo (FullHD) i audio zarówno poprzez interfejs 
USB jak i HDMI; 

3. Umożliwiająca nagrywanie filmów na zewnętrznej karcie SD/SDHC/SDXC w formacie 
MPEG4 AVC w rozdzielczości 1080p i 720p; 

4. Pozwalająca na wykorzystanie wbudowanego stereofonicznego mikrofonu jako mikrofon 
USB; 

5. Ze stereofonicznym wyjściem słuchawkowym typu minijack; 
6. Min. czterokrotny zoom przy zachowaniu rozdzielczości 1920x1080; 
7. Z wbudowanym gwintem statywowym 1/4 cala; 
8. Zasilana przewodowo lub z baterii; 
9. W wyposażeniu lekkie etui mieszczące kamerę, zasilanie 230V i komplet baterii; 
10. Dodatkowo w wyposażeniu aluminiowy trójnożny statyw pozwalający na wyniesienie kamery 

na wysokość min. 180 cm od podłoża,z głowicą 3D, rękojeścią umożliwiającą precyzyjne 
sterowanie kamerą, śrubą umieszczoną pod głowicą umożliwiającą blokadę kamery na 
odpowiedniej wysokości oraz śrubami blokującymi i regulującymi opór ruchu głowicy, 
wyposażony w złącze do szybkiego montażu kamery, z zamontowanym hakiem 
umożliwiającym dociążenie statywu, dwiema poziomicami umieszczonymi w głowicy i na 
statywie umożliwiającymi prawidłowe wypoziomowanie statywu oraz gumowymi nóżkami na 
ruchomej kulce zapewniającymi stabilność na nierównym podłożu, z dołączonym zasuwanym 
pokrowcem. 

11. Z dołączonymi kartami pamięci SD (3 szt.) kompatybilnymi z kamerą, o pojemności min. 
32GB i klasie szybkości min. 4. 

12. Z dołączonym kompatybilnym kablem mini USB męski typ B - USBmęski typ A o długości 2m 
oraz aktywną przedłużką USB o długości 10 umożliwiającymi podłączenie kamery do 
komputera i transmisję obrazu FullHD bez zakłóceń. 

13. Z dołączonym kompatybilnym kablem HDMI o długości 12m umożliwiającym podłączenie 
kamery do miksera wizyjnego i transmisję obrazu FullHD bez zakłóceń. 
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e) Słuchawki multimedialne– 3 szt. 
o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1. Słuchawki stereofoniczne z ruchomym mikrofonem na wysięgniku.  
2. Zamknięta obudowa słuchawek obejmująca całe ucho, tłumiąca dźwięki zewnętrzne, z 

wbudowanym regulatorem głośności. Kolor czarny. Waga do 280g.  
3. Ochronny miękki pokrowiec na słuchawki. 
4. Pasmo transmisyjne słuchawek min. 15 Hz - 20kHz (-6 dB). Impedancja 30-35 Ohm, 

dynamika powyżej 110 dB. 
5. Ruchomy mikrofon na wysięgniku, z tłumieniem zakłóceń otoczenia, o paśmie min. 80Hz – 

14kHz i czułości nie większej niż -38dBV/Pa, z zintegrowanym przełącznikiem mute 
(wyciszenie mikrofonu). 

6. Przewód przyłączeniowy o dług. min. 1,5 m, z wtyczkami umożliwiających podłączenie do 
komputera (2 x 3,5 mm mini jack) oraz do tabletu (1x3,5 mm  mini jackmic/audio). 
Przejściówka stereofoniczna 3,5 mm mini jack (gniazdo) na duży jack (wtyczka). 

 
f) Oprogramowanie prezentujące treści multimedialne z wykorzystaniem dwóch ekranów – 1 szt. 

Takie jak ScreenMonkey Pro lub równoważne.  
Przez równoważność Zamawiający rozumie oprogramowanie: 

1. Umożliwiające automatyczne odtwarzanie materiałów multimedialnych na drugim ekranie w 

trybie pełnoekranowym. 

2. Obsługujące co najmniej następujące treści multimedialne: pliki wideo w formatachmpeg, avi, 

wmv, mp4, flv, mov, mkv; DVD; prezentacje PowerPoint; prezentacje Flash; strumienie wideo 

z lokalnych urządzeń przechwytujących; sieciowe strumienie wideo; grafikę rastrową w 

formatach jpg, bmp, gif, png (z obsługą przezroczystości) i wektorową w formacie svg; 

zawartość stron internetowych. 

3. Pozwalające na nakładanie tekstu lub grafiki na aktualnie wybraną treść. 
4. Pozwalające na pracę na warstwach (obsługa min. 5 warstw, w tym min. 4 z obsługą wideo). 

5. Posiadające wbudowaną obsługę przejść pomiędzy treściami w czasie rzeczywistym. 

6. Pozwalające na odtworzenie treści w ustalonym czasie. 

7. Pozwalające na regulację jasności, kontrastu i nasycenia koloru poszczególnych klipów. 

8. Pozwalające na panoramowanie i powiększanie klipu. 

9. Pozwalające na sterowanie posiadanym przez Zamawiającego switchem wideo Blackmagic 

ATEM. 

10. Licencja pozwalająca na użytkowanie oprogramowania na min. 5 komputerach. 

11. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7 i 

Windows 8 w wersji 64-bitowej. 

12. Interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim. 

 

g) Oprogramowanie naprawcze do plików wideo – 1 szt. 

Takie jak Grau GmbH Video Repair Softwarelub równoważne.  
Przez równoważność Zamawiający rozumie oprogramowanie: 

1. Pozwalające na naprawę uszkodzonych (np. w wyniku nieprawidłowego przerwania zapisu) 
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plików w formacie mp4 i mov, tworzonych przez posiadane przez Zamawiającego urządzenia 

i oprogramowanie: rekorder BlackmagicHyperDeck Studio i oprogramowanie Wirecast 5 Pro. 

2. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemami operacyjnymi Windows 7 i 

Windows 8 w wersji 64-bitowej. 

3. Interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim. 

4. Licencja pozwalająca na nielimitowaną liczbę napraw. 

 

h) Przenośna stacja do wideokonferencji – 16 szt.  
o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1. Ekran o przekątnej co najmniej 15’’ o rozdzielczości 1920x1080 z podświetleniem LED; 
2. Procesor min. dwurdzeniowy i obsługujący min. 4 wątków, w architekturze 64-bitowej, 

posiadający zintegrowaną kartę graficzną obsługującą technologię QuickSync, osiągający w 
teście PassMark CPU Mark min. 3800 pkt; 

3. Pamięć RAM o pojemności min. 8GB, typu DDR3 1600MHz; 
4. Dysk twardy o pojemności min. 500 GB; 
5. Dodatkowa karta graficzna z możliwością przełączania pomiędzy kartą zintegrowaną a 

dodatkową; 
6. Łączność: 1x RJ45 100Mbit, 1x WiFi 802.11 b/g/n; 
7. Interfejsy (co najmniej): 1x HDMI, 2x USB3.0, 1x RJ-45, 1x wejście/wyjście audio na 

głośniki/słuchawki/mikrofon (minijack), czytnik kart SD/SDHC/SDXC; 
8. Umożliwiający transmisję poprzez interfejs HDMI zarówno sygnału wideo jak i audio. 
9. Wbudowana klawiatura; 
10. Wbudowany akumulator pozwalający na pracę stacji przez co najmniej 7 godzin podczas 

korzystania z internetu poprzez WiFi; 
11. Z dołączonym 64-bitowym systemem operacyjnym, ze wsparciem technicznym producenta 

przez okres min. siedmiu lat od daty zakupu, kompatybilnym z posiadanym przez 
Zamawiającego oprogramowaniem wideokonferencyjnym Polycom Real Presence Desktop; 

12. Waga urządzenia z baterią nieprzekraczająca 2,5 kg; 
13. Z dołączoną bezprzewodową myszką laserową posiadającąnano-odbiornik z komunikacją 

obsługującą protokół Unifying, posiadającą min. trzy przyciski i kółko wychylne; 
14. Dodatkowo w zestawie: zasilanie 230V; 
15. Z dołączoną torbą z rączką oraz regulowanym pasem na ramię. 

 
i) Kamera internetowa o wysokiej rozdzielczości – 18 szt. 

o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1. Kamera internetowa USB z kompresją h.264 SVC; 
2. Obsługująca rozdzielczość 1920x1080 do 30 kl/s, rozdzielczość 720 do 50kl/s; 
3. Posiadająca szklany obiektyw z autofokusem; 
4. Zoom min. 4x z zachowaniem pełnej rozdzielczości FullHD; 
5. Kąt widzenia min. w zakresie od 90 do 100 stopni; 
6. Z zainstalowanym odchylanym dekielkiem do zasłaniania obiektywu; 
7. Z uchwytem na monitor o regulowanej szerokości z gwintem statywowym i możliwością 

przechylenia oraz obrócenia kamery o 90 stopni; 
8. Ze złączem USB 2.0; 
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9. Kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego aplikacją Polycom Real Presence Desktop 
for Windows. 

10. Dodatkowo w wyposażeniu metalowy statyw stołowy z pojedynczą kolumną teleskopową 
namałym trójnogu, pozwalający na wyniesienie kamery na wysokość od 15 do 40 cm nad 
blatem, miniaturowa głowicakulowa 3D ze śrubą 3/8”, zmożliwością blokady kamery w 
żądanym położeniu. 

 
j) Mikrofon konferencyjny USB – 18 szt. 

o następujących minimalnych parametrach technicznych: 

1. Mikrofon konferencyjny USB leżący na stole, z trzema przetworniki pojemnościowymi o 
paśmie min. 40 Hz- 16 kHz, o charakterystyce półkulistej; 

2. Z procesorem do eliminacji echa pomieszczenia i zakłóceń otoczenia; 
3. Zasilanie i transmisja dźwięku przez interfejs USB 2.0; 
4. Z przetwornikiem 44,1/48 kHz z rozdzielczością 16-bitową i zniekształceniami <0,01%; 
5. Z gniazdem słuchawkowym3,5 mm do monitorowania dźwięku; 
6. Wyposażony w kabel USB o długości min. 4 m; 
7. Kolor obudowy czarny. 

 
CZĘŚĆ 2 
 

a) Projektor multimedialny - 2 szt. 

1. Projektor prezentacyjny do sali konferencyjnej o rozdzielczości natywnej co najmniej 
1920x1080. 

2. Musi posiadać przetestowaną jasność co najmniej 4200 ANSI lm. 
3. Kontrast dynamiczny minimum 10000:1 
4. Obiektyw o zmiennej ogniskowej min. 1,2x, pozwalający na uzyskanie obrazu o szerokości 

170 cm z odległości 3,5 m 
5. Głośność max 28 dB w trybie cichym.  
6. Możliwość sterowania ustawieniami przez sieć lokalną.  
7. Żywotność lampy: minimum 2500 godzin pracy z pełną jasnością. 
8. Co najmniej wejście HDMI i wejście LAN do zdalnego sterowania. 
9. Obsługa rozdzielczości na wejściu HDMI co najmniej: 720p50, 1080p25, 1080i50, 1080p50. 
10. Zapasowa żarówka do jednego z projektorów 
11. Plastikowa wodoszczelna, pyłoszczelna skrzynia transportowa na kółkach pozwalająca na 

umieszczenie w niej obu projektorów (1 szt.) 
12. Wyposażenie dodatkowe: płyta statywowa do zamocowania projektora na statywie 

fotograficznym 
 

b) Ciężki statyw fotograficzny - 2 szt.  

1. Wysokość min. 260 cm, w tym min. 240 cm bez wysuniętej kolumny środkowej, obciążenie 
min. 15 kg, ciężar minimum 7 kg, długość po złożeniu nie większa niż 110 cm 

2. Trójnożny z kolumną środkową wysuwaną korbą, gwint 3/8”. 
3. Trójsekcyjne nogi z aluminium w kolorze czarnym, regulowane usztywniacze nóg, wysuwane 

szpilki na końcach.  
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4. Płyta (półka) statywowa zamocowana na podstawie poziomującej ze śrubami 
mikrometrycznymi do precyzyjnego poziomowania półki, do zamocowania na niej projektora 
za pomocą przeznaczonych do tego gwintów montażowych w podstawie projektora dla 
projektorów wymienionych w punkcie e) (2 szt.). W płycie muszą być co najmniej trzy otwory 
służące do mocowania  załączonych w komplecie linek zabezpieczających przed 
przewróceniem się statywu. Linki o długości min. 400 cm każda, posiadające elementy 
pozwalające na dowolną regulację naciągu i długości. 

5. Usztywniony pokrowiec na każdy statyw, worek (pokrowiec) na linki. 
 

c) Ekran projekcyjny przenośny 1,7 m – 2 szt. 

1. Ekran kasetowy, składany,ustawiany na podłodze na statywie trójnożnym. 
2. Obszar wyświetlania o szerokości minimum 170 cm netto. 
3. Powierzchnia ekranu - płótno kinowe do projekcji przedniej, białe owspółczynniku 

wzmocnienia min = 1.0, o formacie 4:3 
4. Naokoło ekranu czarny margines o szerokości minimum 3 cm. 
5. Kaseta w kolorze czarnym. 
6. Tylna powierzchnia ekranu w kolorze czarnym. 
7. Minimalna wysokośćod podłogi dolnej krawędzi ekranu nie więcej niż 50 cm. 
8. Maksymalna wysokość od podłogi dolnej krawędzi ekranu nie mniej niż 110 cm. 
9. Minimalna wysokość od podłogi górnej krawędzi ekranu nie więcej niż 175 cm. 
10. Maksymalna wysokość od podłogi górnej krawędzi ekranu nie mniej niż 240 cm. 
11. Możliwość regulacji Keystone poprzez odchylenie górnej krawędzi ekranu. 
12. Statyw trójnożny w komplecie 
13. Usztywniony pokrowiec na każdy ekran. 

 
d) Ekran projekcyjny ramowy przenośny 4 m – 2 szt. 

1. Ekran ramowy przenośny, składany, ustawiany na podłodze. 
2. Rama ekranu aluminiowa o szerokości minimum 10 cm, malowana proszkowo na kolor 

czarny, składająca się ze skręcanych na śruby modułów o długości modułu max. 110 cm.  
3. Obszar wyświetlania o szerokości minimum 400 cm netto. 
4. Powierzchnia ekranu - płótno kinowe do projekcji przedniej, szare elastyczne o 

współczynniku wzmocnienia min = 0.8 o formacie 16:10 
5. Naokoło ekranu czarny margines o szerokości 10 cm. 
6. Zestaw maskownic(górna i dolna), dopinanych do ramy każdego ekranu, zmieniające format 

wyświetlania na z 16:10 na 16:9. 
7. Stelaż nośny stalowy z kółkami łożyskowanymi 2 sztuki na stronę z wbudowanym hamulcem 

malowany proszkowo na kolor czarny. 
8. Wysokość dolnej krawędź ekranu od podłogi regulowana w zakresie 0÷200 cm. 
9. Zintegrowany z podstawą nośną system odciągów zabezpieczających przed przewróceniem 

ekranu. 
10. Dodatkowe elementy łączące umożliwiające połączenie dwóch ekranów w jeden o podwójnej 

szerokości, z jednolitym płótnem o parametrach jak wyżej. 
11. Sztywna skrzynia transportowa o długości max. 120 cm, z rączkami transportowymi, na 

kółkach. 
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e) Projektor multimedialny - 2 szt. 

1. Projektor prezentacyjny do dużej sali konferencyjnej o rozdzielczości natywnej co najmniej 
1920x1200. 

2. Musi posiadać przetestowaną jasność co najmniej 5200 ANSI lm. 
3. Kontrast dynamiczny minimum 5000:1 
4. Obiektyw wymienny, o zmiennej ogniskowej min. 1,5x, pozwalający na uzyskanie obrazu o 

szerokości 400 cm z odległości od 7 do 11 m 
5. Układ optyczny z mechanicznym przesuwaniem osi optycznej obiektywu w poziomie 

minimum +/-50% i w pionie minimum +/-10%  
6. Głośność max 35 dB dla pełnej jasności.  
7. Możliwość wyświetlania prezentacji i sterowania ustawieniami przez sieć lokalną.  
8. Żywotność lampy: minimum 4000 godzin pracy z pełną jasnością. 
9. Co najmniej wejście HDMI i wejście LAN do zdalnego sterowania. 
10. Obsługa rozdzielczości 720p50, 1080p24, 1080p25, 1080i50, 1080p50. 
11. Wyposażenie dodatkowe: płyta statywowa do zamocowania projektora na statywie, 

wymienionym w punkcie b). 
12. Zapasowa żarówka do jednego z projektorów 
13. Plastikowa wodoszczelna, pyłoszczelna skrzynia transportowa na kółkach dla każdego 

projektora z zamontowaną płytą statywową opisaną w b). 
 

f) Pilot prezentacyjny – 2 szt. 

1. Pilot z interfejsem USB do komputera, do sterowania prezentacją, o zasięgu min. 50 m. 
2. Wyposażony w zielony wskaźnik laserowy. 
3. Zestaw trzech kompletów alkalicznych baterii zasilających. 

 
g) Pokrowiec do ekranu – 1 szt. 

1. Usztywniony pokrowiec z rączką i paskiem naramiennym do przenośnego ekranu 
kasetowego na trójnogu. 

2. Długość złożonego ekranu: 225 cm 
3. Największa średnica złożonego ekranu: 20 cm 

 

 


