Załącznik Nr 2
Specyfikacja przedmiotu zamówienia i wymagania sprzętowe

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE :

1. CEL ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieuszkodzonego, wolnego od wad fizycznych i wad prawnych sprzętu ICT
dla potrzeb edukacyjnych, do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kamieniu w ramach realizacji
Projektu „Ku przyszłości” Działanie 12.2 Kształcenie ogólne współfinasowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.

L.p. Nazwa z parametrami technicznymi
Laptop wraz z oprogramowaniem wyprodukowany przez jednego producenta
1.
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z min 3 letnią gwarancją,
Ekran przekątna min 15,6 cala
Procesor min. Intel CoreTM i7,
min. 8 GB RAM,
dysk twardy 1TB ,+ SSD,
napęd optyczny DVD +/- RW,
karta sieciowa,
karta grafiki zintegrowana,
mysz,
kamera internetowa,
komunikacja WiFi
system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
− pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji na każde stanowisko),
− program antywirusowy na każde stanowisko
Sprzęt musi posiadad serwis na terenie Polski
Laptop wraz z oprogramowaniem wyprodukowany przez jednego producenta
z min 3 letnią gwarancją,
Ekran przekątna min 15,6 cala
Procesor min. Intel CoreTM i5,
min. 8 GB RAM,
dysk twardy 500 GB,
napęd optyczny DVD +/- RW,
karta sieciowa,
karta grafiki zintegrowana,
mysz,
kamera internetowa,
komunikacja WiFi
system operacyjny min. Win 7 Professional 64 bit,
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− pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji na każde stanowisko),
− program antywirusowy na każde stanowisko
Sprzęt musi posiadad serwis na terenie Polski
Zestaw multimedialny tablica interaktywna z projektorem i
oprogramowaniem

1

Tablica interaktywna
Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa), obsługa tablicy
pisakiem, własnym palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem.
Rozmiar minimum 84 cale
Projektor multimedialny
− jasnośd min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI
Lumenów),
− kontrast min. 4000:1,
− format obrazu (standard) 4:3,
− żywotnośd lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,
− porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI,
stereo mini Jack,
− wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy
RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot,
− technologia – LCD,
W kosztach zakupu wliczony jest montaż zestawu
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Projektor multimedialny
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− jasnośd min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI
Lumenów),
− kontrast min. 4000:1,
− format obrazu (standard) 4:3,
− żywotnośd lampy min. 5000 h – tryb normalnej pracy,
− porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI,
stereo mini Jack,
− wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo),
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy
RGB oraz przewód HDMI,
− wskaźnik laserowy, pilot,
− technologia – LCD.
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Dedykowane urządzenie mobilne umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie
mobilnym sprzętem komputerowym
Dedykowane urządzenie umożliwiające ładowanie oraz zarządzanie mobilnym
sprzętem komputerowym Mobilną szafkę (na kółkach) umożliwiającą bezpieczne przechowywanie i
ładowanie komputerów nawet gdy jest
zamknięta. Szafka mieszcząca minimum 16 laptopów.
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Aparat fotograficzny
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Rozdzielczośd efektywna *Mpx+ 16
Rozdzielczośd przetwornika *Mpx+ 16.76
Rozmiar matrycy [cal] 1/2.3
Rodzaj matrycy CMOS
Obsługiwane karty pamięci SD, SDHC, SDXC
Minimalna rozdzielczośd nagrywania filmów 1920 x 1080
Minimalna rozdzielczośd zdjęd 4608 × 3456
Nagrywanie filmów MP4
Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (ksero) - urządzenie współpracujące z
komputerem umożliwiające co najmniej
drukowanie, kopiowanie i skanowanie. Drukowanie w systemie duplex.
Program do nauki programowania – Scottie Go!, Netic Tech ,Nauka
programowania dla najmłodszych, gra edukacyjna
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1. Wykonawca przedłoży fakturę VAT po zrealizowaniu zamówienia. Faktura winna zawierad
wyszczególnienie wszystkich urządzeo, sprzętu, z wyszczególnieniem wszystkich en
jednostkowych netto oraz łączną wartośd brutto . Po dostarczeniu zamówienia sporządzony
zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.
2. W ofercie należy podad okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji producenta.
Wymagany okres gwarancji: to co najmniej 36 miesięcy, liczone od daty wystawienia
faktury.
3. Sprzęt IT powinien byd równoznaczny z podanymi w szczególnym opisie przedmiotu
zamówienia. Za równoważne Zamawiający uzna te, które będą parametrami, funkcją, treścią
i wartością merytoryczną dla jakiej są przewidziane.
4. Sprzęt IT powinien zawierad odpowiednie certyfikaty, atesty lub oznaczenia informujące
o dopuszczeniu do sprzedaży (jeśli wymaga tego specyfikacja urządzenia lub materiału).
5. Sprzęt IT musi byd fabrycznie nowy, pełnowartościowy, z pełnym okablowaniem
i oprogramowaniem oraz wolny od obciążeo prawami osób trzecich.
6. Wykonawca przedstawi w ofercie producenta oraz model sprzętu.
7. Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca jest zobowiązany przedstawid
szczegółowe specyfikacje techniczne proponowanego przez niego sprzętu oraz
wyszczególnienie wszystkich urządzeo objętych zamówieniem wchodzących w skład
zestawów, z wyszczególnieniem cen jednostkowych netto i łączną wartością brutto.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu
zamówienia.
9. Zamówienie obejmuje jego zakup i dostawę.
10. Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie przez Wykonawcę wraz z licencjami,
instrukcjami i materiałami dotyczącymi użytkowania, deklaracjami zgodności, warunkami
gwarancji sporządzonymi w języku polskim.
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