
 
 

Załącznik nr 4.1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 
 

Część nr 1 pn. „Sprzęt RTV” 

L.p. Nazwa Opis wymagań j.m. ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Telewizor 1 
Przekątna ekranu - 55”. 
Rozdzielczość ekranu- minimum 3840x2160 pikseli, HDR. 
Tuner: minimum: analogowy, DVB-C, DVB-T2. 
Funkcje: telewizor posiadający lub umożliwiający instalację 
aplikacji – smarttv lub równoważny; możliwość odtwarzania 
plików multimedialnych z urządzenia zewnętrznego 
(obsługiwane formaty minimum: AVI, GIF, JPG, MP4, 
MPEG-4, WAV, WMA). 
Dźwięk: minimalna moc głośników 20W, liczba głośników 
minimum 2. 
Łączność: bezprzewodowa i przewodowa łączność z 
internetem, możliwość bezpośredniego i bezprzewodowego 
połączenia z urządzeniami zewnętrznymi np. komputerami lub 
smartfonami. 
Złącza: minimum: 2 złącza HDMI, 2 złącza USB, 1 złącze CI. 
Klasa energetyczna: minimum A. 
Pozostałe: pilot, możliwość powieszenia telewizora na ścianie 
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2. Aparat cyfrowy Rozdzielczość efektywna: minimum 16 mln punktów 

Maksymalna rozdzielność zapisywanego zdjęcia: 
minimum 4608x3456 pikseli 

Sztuka 30   



 
Rozdzielczość nagrywanych filmów: minimum Full HD 
(1920x1080 pikseli); 

Zoom optyczny: minimum 30-krotny; 

Wyświetlacz LCD: minimum 2,5”; 

Ogniskowa: minimum 25-700 mm; 

Pozostałe: funkcja stabilizacji obrazu, wbudowana lampa 
błyskowa 

3. Radiodtwarzacz Odtwarzacz CD z możliwością odtwarzania plików MP3; 

Moc głośnika: minimum 10 W; 

Radio: analogowe lub cyfrowe; 

Zasilanie: sieciowe i bateryjne; 

Funkcje dodatkowe: możliwość odtwarzania plików MP3 z 
nośników przenośnych poprzez złącze USB. 
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4. Telewizor 2 Przekątna ekranu: 55”;  

Rozdzielczość ekranu: minimum 3840 x 2160 pikseli; HDR; 

Częstotliwość odświeżania ekranu: minimum 100 Hz; 

Funkcje: telewizor posiadający lub umożliwiający instalację 
aplikacji – smarttv lub równoważny; możliwość odtwarzania 
plików multimedialnych z urządzenia zewnętrznego 
(obsługiwane formaty minimum  

Złącza: minimum HDMI x 4, USB x 2 

Łączność: bezprzewodowa i przewodowa łączność z 
internetem, możliwość bezpośredniego i bezprzewodowego 
połączenia z urządzeniami zewnętrznymi np. komputerami lub 
smartfonami. 
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5. Zestaw 
nagłośnieniowy do 
telewizora 

Ilość kanałów: 3.1 

Moc głośników: całkowita (W) 320, moc subwoofera (W) 
100, 
Funkcje: poprawa dźwięku, korektor dźwięku,  Bluetooth 
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz. 
Złącza: wejście audio, wejście HDMI x 1, wyjście HDMI x 1, 
wejście optyczne x 1, USB x 1 
Wyposażenie: kabel zasilający, baterie, pilot. 
Kolor obudowy: czarny. 
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Razem brutto  

 

 
 

…………………………………… 
  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
         (lub osób uprawnionych) 
    do reprezentowania Wykonawcy 


