Znak sprawy: TECH2/2019/PT/1
Załącznik Nr 1 do IWZ
Zamawiający
Powiat Sanocki / Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok
Godziny pracy:
Pn-Pt: 08:00 – 16:00
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na dostawę wyposażenia Pracownia technologii

w ramach projektu pn. „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego
rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.0118-022/18, numer umowy RPPK.09.04.00-18-0009/18.
UWAGA
W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji wyposażenia.
Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania (poprzez naklejenie stosownej etykiety z informacją o
współfinansowaniu europejskim oraz logami programowymi) wszystkich dokumentów oraz wyposażenia
przekazywanego Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
Wyszczególnienie:
Miejsce dostawy:
Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
ul. Stróżowska 15
38-500 Sanok

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA
Informacje dodatkowe:
Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy legalności określone przez producenta danego
oprogramowania. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność
oprogramowania, poprzez kontakt z producentem oprogramowania.
Wszystkie urządzenia i całe wyposażenie muszą być fabrycznie nowe i nieregenerowane. W celu zachowania
pełnej zgodności, wydajności oraz kompatybilności dostarczanego sprzętu i wyposażenia zamawiający wymaga
aby dostarczony sprzęt posiadał gwarancję producenta oferowanego sprzętu (nie dotyczy materiałów
zużywalnych).

1.

Nazwa wyposażenia /
sprzętu
Projektor full HD

2.

Zestaw komputerowy

Lp.

Wymagane minimalne parametry techniczne (minimalne rozmiary)
(dopuszczalne odpowiedniki o zbliżonych lub lepszych parametrach)
Technologia: DLP
Lampa metalohalogenkowa
Min.: 3200 Ansi Lumen
Rozdzielczość, min.: 1920 x 1080 Full HD
Format, min.:16:9
Stosunek projekcji, min.: 1.47-1.62 : 1
Korekcja trapezu w pionie, min.: 40 °
Wejścia:
•
1 x 3,5 mm Mini Jack,
•
1 x VGA,
•
1 x HDMI,
•
1 x RS232,
Wyjścia:
•
1 x 3,5 mm Mini Jack,
•
1 x VGA
•
1 x S-Video
Parametry projektora: Wbudowany głośnik
Gwarancja, min.: 24 m
Typ:
Zestaw komputerowy – komputer stacjonarny tj. jednostka
centralna, klawiatura, monitor, mysz,
Ekran:
Matryca matowa, minimum 21” z podświetleniem w technologii LED
Rozdzielczość wyświetlania 1920x1080
Procesor
Procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 5000 pkt w
teście PassMark w kategorii PassMark CPU Mark w referencyjnym
okresie od dnia 01.10.2018 r. do dnia składania ofert.
Należy załączyć do oferty wynik testu.
Pamięć operacyjna, min.: 16GB
Dysk twardy, min.: 250 GB SSD
Karta sieciowa, min.: 10/100/1000 Mbps
Karta graficzna: Minimum: 1 GB V-RAM z przepustowością 29 GB/S
oraz obsługująca DirectX 11
Porty/złącza, min.:
•
3 porty USB z czego jeden USB 3.0
•
złącze słuchawek + złącze mikrofonu (lub złącze typu
combo)
•
HDMI
•
RJ-45
•
czytnik kart pamięci
System operacyjny:
System operacyjny minimum 64 bit, spełniający następujące
parametry oraz w pełni współpracujący z zaoferowanym sprzętem:
system operacyjny w wersji polskiej , niewymagający aktywacji za
pomocą telefonu lub Internetu. System operacyjny dla komputerów
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3.

Urządzenie
wielofunkcyjne A3

PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez
Internet – witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy
strony serwera WWW;
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug&Play, Wi-Fi)
7. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
8. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji
komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
10. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 i 4.5 –
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych
środowiskach;
11. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
12. posiadać zlokalizowane w języku polskim, co najmniej
następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc,
komunikaty systemowe
13. posiadać wbudowane następujące mechanizmy umożliwiające
przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych:
• lupa powiększająca zawartość ekranu,
• narrator odczytujący zawartość ekranu,
• regulacja jasności i kontrastu ekranu,
• możliwość odwrócenia kolorów np. biały tekst na czarnym tle,
• regulowanie rozmiaru kursora myszy i czasu trwania powiadomień
systemowych,
• funkcja sterowania myszą z klawiatury numerycznej,
• funkcja klawiszy trwałych, która sprawia, że skrót klawiszowy jest
uruchamiany po naciśnięciu jednego klawisza,
• funkcja napisów w treściach wideo,
• możliwość skorzystania z wizualnych rozwiązań alternatywnych
wobec dźwięków”.
System operacyjny musi być fabrycznie nowy w najnowszej
dostępnej wersji, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej
na innym urządzeniu. System operacyjny musi być fabrycznie
zainstalowany. Zaoferowane oprogramowanie musi spełniać cechy
legalności określone przez producenta danego oprogramowania.
Licencja bezterminowa. Zamawiający przewiduje możliwość
zastosowanie procedury sprawdzającej legalność oprogramowania,
poprzez kontakt z producentem oprogramowania.
Gwarancja, min.: 24 miesiące
Szybkość kopiowania, min.:
•
21 stron A4 / minutę
•
8 stron A3 / minutę
Szybkość drukowania, min.:
•
21 stron A4 / minutę
•
8 stron A3 / minutę
System kopiowania: laser
Rodzaj bębna: organiczny
Skala szarości, min.: 256
Zasobniki papieru: min.: 250 arkuszy,
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4.

Duplex
Format papieru, min.: A5 do A3
Gramatura papieru, min.: 64-157 g/m2
Obszar wydruku, min.: 289 x 412 mm
Zasilanie: 220 – 240 V, 50-60 Hz
Kopiarka:
Wielokrotność kopiowania, min.: 1-999
Pomniejszenie/powiększenie, min.: 25-400 % krokowo co 1 %
Pamięć urządzenia, min.: 128 MB
Rozdzielczość, min.: 600 x 600 dpi
Drukarka:
Pamięć, min.: 128 MB (współdzielona)
Rozdzielczość, min.: 600 x 600 dpi
Protokoły sieciowe, min.: TCP/IP (IPv4, IPv6), SNMP, HTTP
Interfejs, min.: standard – USB 2.0,
Skaner:
Rodzaj skanowania: TWAIN-Scan, Scan-to-USB
Rozdzielczość, max. 600 dpi
Rozmiar oryginałów, min.: A5 do A3
Format skanowania, min.: PDF, JPG, TIFF
Mikroskop warsztatowy Okular, min.: WF15x ze wskaźnikiem
X1
Obiektyw, min.: 2x WD 67mm
Zakres ruchu stolika, min.: 50x50mm
Podziałka mikrometryczna, min.: 0,002mm
Płytka, min.: 6”
System ogniskowania: Manualny
Źródło światła, min.: żarówka 24V 2W, odbite oraz przechodzące,
regulacja natężenia światła
Waga, max.: 15kg
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1. Minimalne parametry techniczno-jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w
tabeli powyżej.
2. Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad oraz musi
spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe określone w tabeli powyżej.
3. Oferowany sprzęt musi być objęty gwarancją producenta na okres minimum 24 miesięcy (nie dotyczy
materiałów zużywalnych).
4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w
terminach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie.
5. Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu (w szczególności usług, części i transportu), w razie
wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.
6. W przypadku niemożliwości dokonania naprawy, Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt o
parametrach takich samych lub wyższych, jak uszkodzony, w terminie 14 dni od zgłoszenia. Odbiór nowego
sprzętu nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
7. Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty
gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.
8. Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE.
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