
 
 

Załącznik nr 4.4 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA/FORMULARZ CENOWY 
 

Część nr 4 pn. „Sprzęt projekcyjny” 

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

brutto 
Wartość brutto 

(5x6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Projektor 
Tryb matrycy: 3LCD lub DLP. 

Jasność: minimum 3300 lumenów. 

Rozdzielczość podstawowa: minimum 1280 x800. 

Złącza:  HDMI, USB typ A, USB tyb B, D-sub. 

Kontrast: minimum 15000:1. 

Głośniki: tak. 

Moc głośników: minimum 2W. 

Wyposażenie: kabel zasilający. 

Waga: maksymalnie 3 kg. 

Torba: tak, dostosowana do parametrów projektora. 

Sztuka 2   

2. Tablica interaktywna Wymiary zewnętrzne tablicy: nie większe niż 230 cm x 150 

cm. 

Waga tablicy: nie większa niż 35 kg. 
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Obszar roboczy tablicy (obszar, który pozwala na dotykowe 

sterowanie tablicą interaktywną, tj. obszar pomiędzy 

czujnikami technologii dotykowej):  

- proporcje powierzchni roboczej tablicy: 16:10 lub 16:9, 

- wymiary obszaru roboczego tablicy: nie mniejsze niż 195 

cm x 115 cm, 

- przekątna obszaru roboczego: nie mniejsza niż 90”,  

- powierzchnia tablicy:  matowa, magnetyczna, 

suchościeralna, ceramiczna.  

Funkcje:  

- trwale zintegrowany z powierzchnią tablicy pasek skrótów lub 

paski skrótów umożliwiające w oprogramowaniu 

dedykowanym do pracy z tablicą co najmniej przełączanie 

stron, wstawianie nowej strony, zmianę grubości pisaków, 

zapisywanie pracy, cofanie ruchu, oraz przełączanie między 

trybami, 

- zaimplementowany algorytm mający na celu wykrycie oraz 

eliminacje interferencji fal podczerwonych pochodzących ze 

światła słonecznego, które mogą zakłócić prawidłową pracę 

tablicy w miejscach silnie nasłonecznionych lub równoważne 



 
rozwiązanie eliminujące wpływ fal podczerwonych 

pochodzących ze światła słonecznego, 

- technologia pozycjonowania – poczerwień, 

- jednoczesna obsługa min. 8 punktów dotyku. 

Łączność: 

- komunikacja tablicy z komputerem za pomocą portu USB, 

- opcjonalna komunikacja bezprzewodowa poprzez dodatkowy 

moduł – Zamawiający nie wymaga dołączenia modułu do 

tablicy, jednak zastrzega możliwość późniejszego dokupienia 

modułu w przypadku zmiany lokalizacji tablicy interaktywnej. 

Zasilanie:  tablica zasilana z portu USB komputera 

(w przypadku połączenia kablem) lub zasilana zewnętrznym 

zasilaczem (w przypadku połączenia bezprzewodowego) 

podłączanym do tablicy lub modułu bezprzewodowego. 

Wyposażenie dodatkowe: 

- minimum 2 pisaki + wymazywacz w formie pisaka, 

- dedykowana do tablicy półka na pisaki, 

- kabel USB o długości min. 5 m, 

- uchwyty do montażu tablicy na ścianie, 



 
Pozostałe wymagania: 

- dedykowane do tablicy oprogramowanie w języku polskim, 

- instrukcja obsługi w języku polskim, 

- kompatybilność z systemami: Microsoft Windows 10, 

MacOS, Linux. 
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…………………………………… 
  podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
         (lub osób uprawnionych) 
    do reprezentowania Wykonawcy 


