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Dostawę i montaż komputerów, tablic interakĘwnych oraz innych urządzeń
dla Publicjznego Gimnazjum w Goźdńe

CPv:

Symbol

0

30.20.00.00 - 1 urą'dzerria komputerowe; 30'23.13.00 monitory ekranowe;
30.23.74.60
klawiatury komputerowe; 30.23.21.50 - 0 drukarki atramentowe;
3o.23.2l.l0 - 8 drukarki
32 32 20 00 - 6 urządzellńa multimedialne;
3A.23.13.20 - 6 monitory
38 65 Zt OO
projektory;
30.23.74.50_8 tabletygraficzne; 32.34.24.12.-3 głośniki;
48 00 0o 0o pakieĘ oprogramowania i systemy informaĘczrre;
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Zamawiapcy dopuszszańoŻenie ofert równowaznycĘ ale o parametrach nie gorszych niz wyspecyfikowane
w $ 3. Dostawa obejmuje sprr4t fabrycznie nowy.

s2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowychw następujących wyodrębnionych częściach na dostawę:
Częsć 1 Dostawa i montaż 24 zeŚawów komputerolvych, urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki.

CzęŚć

2-

Dostawa i montaŹ l0 zestawówtablic interaktywnych oraz innych urządzeń

Ut'

opisprzedmiotu,
Gześć1. Dostawa i montaż 24

zestavłów komputerowych ,

urą{zenia wielofunkcyjnego oraz drukarki.

-estaw komputerorłry wrazz monitorem - 24
P*xrftry
Plyta glówna
Chipset

Procesor

Pamięc RAM
Dysk ttłłardy

Kańa

qraficzna

Kańa

dŹwiękowa
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ZaproleKowana na zlecenie producenta jednośki centralnej komprrtera, wyposazona
Ącze PCl Erpress ń6, 2uldne *ączaPcl,1zĘee PCl Express x1,2zĄcza DIMM,
obsługa do 4GB pamiwi RAM, 4zĘcza SATA
Min. G41 - dostosowany do oferowanego prooasora

1

Procesor khsy rrs, dedykowany do prrcy w kornputerach, taktołvany zegarem co najmnĘ z,scrłz,
często{ivrośćsryny syśemołre!rnin. 'l066MHz pamięc L2 3MB lub procesor równoważny
wydainościołowedtq urynilar testow przeproaladzonych przez oferenta. W pr4ypadku
uŻycia plzez oterenta testwr nydaj nośeiZamavńjęy zadirzqa sobią Ź w celu spral&enia
poprawności pzeprowadzenia testÓv* oferent muśdostarcz1p zamavrliającemu oprograrnorwnle
testujące, oba riłnornżne porÓrnyłłalne zestawy oraz dokhdny opis użyĘch testółwraz
z urynikami w celu ich spraudzenia wterminie nie dfuższym nŹ 3 dni od otrzrymania zawiadomienia
od Zarnawiaiącego.

2GB DDR3 1066Ml-lz (1ź048MB)

M\i'n- 5ooGB SATAłł7n0rałn,8ł'rB pamięct Cacfte
Zntąrowana, z moŻivroścĘdynamicznąoprzydzielenia pamięci w obrębie pamięci systernowej do 256MB ze
wsparciem dla Microsofr Diree*X 1Q Shader Modeł 4.o, opencl- 2.o1' lrrte@Clear Video Technoloqv
Kańa dŹwiękom żntąrorana z y'ytą grxvną zgodna z High Definition (Realtek ALC662), 24-bitowa konwersja
sygnalu cyFamego na anatogały i anaĘołqo na qlfr*ty, 6 _ kanabrm

Karta

sieciowa

10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), druga kańa bezprzewodowa

Klawiatura

RS232, VGA,2x PS/2l min.6x USB, wtym 6 pońówwyprowadzonych na zewnątrz komputera: min.2z
i 4 ztyłu, poń sieciowy RJ-45, czytnik kań 8-in-1 (opcja). Porty audio: z tyłu obudowy 3 szt
(wejście i wyjścieliniowe oraz wejściena mikrofon ), z przodu obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejŚcie na
mikrofon). Wymagana iloŚć i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portÓw USB nie może byc
osiaonieta w wvniku stosowania konwerterów, przeiściówek itp.
Klawiatura USB w układzie polski programisty - trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej

Mysz

Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - trwale oznaczona logo producenta

Napęd
onlvcznv
Obudowa

Nagrywarka DVD +/-RW wrazz oprogramowaniem do nagrywania płyt

Pońy

System
ooeracvinv
Monitor

Ceńyfikaty
istandardy

1x

pzodu obudowy

Typu Slim Tower pATX (1 x 5,25'' zewnętrzne' 2 x 3,5'' wewnętrzne)
obudowa w jednostce centralnej musi byc zabezpieczona min dwoma widocznymi wkrętami lub śrubami
obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowe1 Qłącze blokady
Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do załoŻenia kłódki)
Zasilacz o mocy min. 250W

Microsoft \^/ir'dows

7 Professional PL

32_bit, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za

oomoca telefonu lub lnternetu w firmie Microsofl. Dołączony nośnikz oprogralowanlem
Próducenta komputera 18,5'' Panoramiczny czas reakcji matrycy max 5 ms, powłoka matrycy matowa, kontrast
min 1000: '| , iasnośc minimum 250 cdlm2, złącze vga
Ceńyfikat lSo9001 dla producenta sprzętu (załączyĆ dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
oferowane modele komputerÓW muszą posiadac ceńyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną Wspołpracę
oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista (załączyĆ wydruk ze strony Microsofi

wHcL).

Gwarancja

jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą lSo 7779 oraz wykazana zgodnie z normą lSo 9296 w
Głośnośc
pozycji obserwatora w trybie jałowym (lDLE) wynosząca maksymalnie 27 dB (załączyĆ oŚwiadczenie wrazz
raportem badawczym wystawionym przez niezaleŹną akredytowaną jednostkę )
Deklaracja zgodności CE (załączyć do ofeńy)
Ceńyfikat Energy Star 5'0 zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oferowanego Sprzętu w internetowym
katalogu http://www'eu_energystar.org lub http://www.energystar.gov. Zamawiający dopuszcza dołączenie
wvdruku ze strony internetowei.
W[onawca udżiela pełnej gwarancji na dostarczony spzęt komputerowy na okres 35 miesięcy
od dnia podpisania bezzaslrzeŻeń protokołu odbioru ilościowo - jakościowego sprzętu'
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu i zainstalowanego W nim oprogramowania
usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją jego użytkowania'
3 - letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta w miejscu uŹytkowania sprzętu.
Czas reakcji serwisu _ od momentu zgłoszenia do końca następnego dnia roboczego
Wady ujawnione W okresie gwarancyjnym będą usunięte - niezwłocznie w miejscu użytkowania sprzętu nie
póŹniej niż 3 dni robocze od zgłoszenia uszkodzenia' Za dni robocze uważa się wszystkie
dni tygodnia, z wyjątkiem sobót, niedziel i Świąt państwowych.
Termin 3 dni roboczych liczony jest:
a) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze do godz. 12'00 * od dnia zgłoszenia;
b) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze po godz. 12.00 - od następnego dnia roboczego;
c) dla zgłoszeń dokonanych w dni nierobocze _ od najbliższego dnia roboczego.
Czas trwania naprawy sprzętu nie dłuŹszy niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. W przypadku gdy
pzewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuŻszy niż 7 dni robocze , następnego dnia roboczego Wykonawca
zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyĆ zamiennie na czas naprawy sprzęt wolny od wad o nie gorszych
parametrach technicznych. W przypadkach szczegÓlnie istotnych dla Zamawiającego' Wykonawca udostępni
sprzęt zastępczy natychmiast, na cały okres od pzyjęcia zgłoszenia do wykonania naprawy.
W prżypadku przedłuŹenia się naprawy powyżej 14 dni,Zamawiającemu służyprawo wymiany uszkodzonego
sprzętu na nowy, wolny od wad w terminie kolejnych 3 dni.
okres gwarancji ulega przedłużeniuo czas naprawy sprzętu.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kart gwarancyjnych.
Wady sprzętu będą zgłaszane za pomocą lnternetu' faksem lub telefonicznie na adres podany
w kaicie gwaranćyjnej . Zgłaszający obowiązany jest poinformowaĆ serwis Wykonawcy o godzinach dostępności
.

sprzętu.

Zgłośzeniauszkodzeń/wad będą przyjmowane drogą internetową, faksową - codziennie, całodobowo.
W przypadku awarii dysku twardego' powodującej koniecznośc jego wymiany' uszkodzony dysk pozostanie u
zamawiającego.
Po zakończeniu naprawy spzętu Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na własny koszt.
W okresie gwarancji ZamawiĄącyl użytkownik mają prawo do
a) instalowania i wymiany w zakupionym spzęcie standardowych kań i urządzeń ( np' modemów'
sterowników sieci, dyskÓw), przez wykwalifikowany personel i zgodnie z zasadami sztuki,
b) powierzenia sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konsenvacji w miejscu eksploatacji,
c) przenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby użytkownika,
d) przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek Zamawiającego.
Senivis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy lSo 9001: 2000
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta'
W przypadiu nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy, producent przejmie na siebie
wszelkie zobowiazania alńazane z serwisem gwarancyinym.
:

Dokumentacja

Wsparcie

@ołączoneinstrukcjeobsługiiopiszainstalowanegosystemuwjęzykupolskim
ffisprawdzeniakonfiguracjisprzętowejkomputeraorazwarunkÓwgwarancjipopodaniu
numeru seryineqo bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

techniczne
producenta

Zasilanie
SieĆ w
pracowni

DosĘp do ńajnowszych sterownikÓw i uaktualnień na stronie producenta zestawu reałizowany poprzez podanie
na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera _ do ofeńy należy

dołaczvć link stronv.
Dostosowanie do sieci energetycznej obowiązującej w Polsce

(

230 V' 50 Hz)

Montaż urządzeń w sali wskazanejprzez Dyrektora PG w GoŹdzie
Wykonanie sieci elektrycznej . Konieczna wcześniejsza wizja lokalna.

Router

Oprogramowanie

lJrządzenie wielofunkcyj ne

-

1 szt.

RozdzielczoŚĆ

600 dpi; lub wyższa

obsługiwane systemy
ooeracvine
Typ skanera

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista,
MAC OS Xv10.3.9 lub nowsza
Skaner płaski .

Skalowanie

25 - 400

Wydruk z USB

TAK

PamięÓ RAM

Min. 64 MB

Aącze

1x USB 2.0,1x RJ-45

Zainstalowane opcje

poOainrf / kaseta na 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy,
automatyczny podajnik dokumentow pojemnośc: 20 arkuszy, moduł druku
dwustronnego

Eksploatacja

Bęben na min. 25 tys. stron
Toner standard na min. 8 tys. str.
minimum 36 miesiecv

Gwaranci

o/o

Drukarka kolorowa atramentowa
rYl----:::-r
'
ili::,l
{;.i'

Prędkośćdruku
lub kolorze

W

czerni

::::

:

Druk Photo

Tak

Rozdzielczość

1200 x 1200

Zainstalowana pamięć

32 MB

formaty

.'

do 35 str./min
atramentowa

Maksymalny rozmiar
nośnika
obsługiwane

'''.

Mlnimałne parametry vĘ1rna9aae _

Technologia druku

czba podajników papieru

1 szt.

-
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Min.1

A3+

Pońy komunikacyjne

Hi-Speed USB 2.0; wbudowany interfejs /komunikacja

Waga maksymalna

30kg(zopakowaniem)

Gwarancia

Min. 36 miesiące

Dostawa, wyładunek i instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego , routera, urządzenla
wielofunkcyjnego, drukarki atramentowej z wypełnionym dowodami urządzen zostanie
zr ea1izow unu nu ko szt Wykonawcy w s i e dzib i e Pub l i czne go Gimna z1um w G oździe,
ul. Starowiejska I30 26 _ 634 Gózd.

CzeŚć,2

_

Dostawa i montażtD zestawów tablic interakĘwnych oraz innych urządzefi.

Dostawą 10 zestawów tablic interaktywnych wraz z montażem i szkoleniem.
W sWad każdego z nich wejdą: tablicą interaktywną Z oprogrąmowąniem , głośniki,
projektor multimedialny, uchwyt do projektora, komputer multimedialny;
orazjeden pakiet ( programów komputerowych ); wizualizer - 1 sń;bezprzewodowy tablet
graficzny _ 1 szt.; ekran projekcyjny na statywie przenośny- 1 szt.

Tablica interaktvwna

-

10 szt.

'..4:.!:::'.': :

Tęchnoloeia
obsługa Za pomocą
Przekątna obszaru
aktvwneso
Format tablicv
ZasiLanie tablicv
Sposób podłaczenia

Pozvci onowanie w oodczerwieni
Dowolny marker, palec
od 190 cm do 201 cm

{'ownikoprogramowania

Windows 2000/XP/Vista
tak
odporna na uszkodzenie, sucho ścieralna
CzęśÓ aktywna tablicy ( rejestrująca dotyk) stanowi integralny element
konstrukcji. Nie dopuszcza się zastosowania wszelkiego rodzaju przystawek
elektronicznych symulujących tablicę interaktywną.
Możliwośóiędnoczesnei pracy 3 osób przy tablicy w trybie interaktywnym.
Kabel o długościmin'3 m USB do połączenia z komputerem
Zęstaw do powieszenia na ścianie.
3 markery (czerwony, czatny, niebieski), wskaŹnik teleskopowy oraz gąbka
Płylaze sterownikami, oprogramowanie' instrukcja ( w języku polskim)
Przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w
procesie dydaktycznym
Podręcznik uzytkownika tablicy

Pósek skrótów
Powierzchnia
Inne

Dołączone akcesoria

Certyfi katy ( załączy ć do
, - rty)
bwaran"-ra
Załączone opro gramo wani ę
(ogólna charakterystyka)

4:3
z sieci 230Y l50Hz

USB

CE i zgodnośó z Dyrektywą RoHS.

Certyfikowany ptzęZ producenta tablicy serwis w Polsce
min.36 miesięcv
Polska wersja językowa oprogramowania.
Sterowanie komputerem przy pomocy interaktywnej tablicy.
MoŻliwośÓ wyboru narzędzia do pisania z szerokiej palety pisaków, zakłeślaczy,
definiowanie szerokościi koloru linii
Zmianakolorów tła
Wstawianie różnych rodzajów wzorców tła ( np. papier w kratkę, papier w linię,
papier nutowy, układy współrzędnychztłem w kratkę itp.)
Funkcje: powiększenia obrazu' kurtyny pionowej i poziomej, wirtualne prrybory:
linijka, ekierka' cyrkiel, kątomierz, wykresy słupkowe, wykresy w formie koła
danych statystyczn y ch, oznaczęnia katów l t ozmtar ow .
Biblioteka zasobów' obrazów i galeria klipartów o bardzo szerokiej temaĘce
min: mapy krajów, zwierzęta świata,
flagi narodowe, instrumenty muzycznę,przemysł i wiele innych
Możliwośćdodania dowolnego obiektu do biblioteki
Rozpoznawanie pisma ręcznęgo i jego konwersja na tekst
Rozpoznawanie narysowanych odręcznie kształtów i przekształcanie ich na
figury geometryczne
Mozliwość przesunięcia całęgo zapisanego ekranu w dowolny kierunęk

Możliwośćselektywne go uj awniania informacj i umieszczonych na ekranie
MozliwoŚó archiwizacji i wysyłania e-mailem notatek w popularnych formatach
takich jak: PDF' pliki obrazów, ppt i html i inne
Dodatkowe narzędziai grafiki ułatwiające naukę matematyki, chemii, fizyki i
języka angielskiego
Wstawianie tekstu Za pomocąklawiatury ekranowej
obracanie, plzesuwanie i zmiana rozmiaru obiektów
Wstawianie plików wykonanych w technologii Flash, plikÓw graficznych,
animacji i filmów zwewnętrznejbazy
Tworzenie i edytowanie przypisów i komentarzy w filmach wyświetlanych ,, na
Żywo" bez konieczności zatrzymaria filmu
Wypełnianie kształtów, transformacja wielkościobiektów oraz mozliwośÓ ich
obracania.

Możliwośćzapisu notatek w formacie video wrazZ dzwiękiem ( z mikrofonu)
MozliwośÓ grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych
Regulacja stopnia przeżroczystościobiektów
Pisanie na ruchomym lub zatrzymanym obrazie.
Narzędzia umozliwiające tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych dających
możliwośóautomatycznej
weryfi kacj i poprawno ści r ozwtązan tych ćwiczeń.
Mozliwość cofania/powtarzania krok po kroku tego co działo się na tablicy.

Głośniki_ 10 szt.

:ffi
Głośniki

ili|

,;l'i rrl'lji

Projektor multimedialny
'tfi

ffi't*g"]tłłlli;,ii.;

Proiektor
Rozdzielczość

Technologia tworzenia obrazu

Siła światła
Kontrast
Format podstawowy matrycy
ZvwotnośÓ lampy
Wvmasanv ięzvk męnu
Funkcie
Zabezoieczęnia
Akcesoria standartowe

Uchwyt

Wvłącznik proiektora
Gwarancja

Głośnikistereo _ wbudowany wzmacniacz stęreo 2 x 12 W' drugi głośnik
podłączony do niego pojedynczym przewodem głośnikowym
Możliwośómontazu na obudowie tablicy lub na ścianieobok tablicy
Uchwyty montazowe Moc głośnika:12 W
Waga do 5,5 kg para
Przewód zasilający min. 1,8 m , Przewód głośnikowymin. 5 m
Pilot na podczerwień z bateriami
Gwarancia min. 36 miesięcy

-

10 szt.

ramętrv wyńagańa
o konstrukcii obiektywu do proiekc.ii o bardzo krótkiej ogniskowej
1024 x 768 (XGA)

3xLCD

mm mum 2 800 ANSI lumenow
mm mum 500:1

4:3

5000 sodz. (trvb ECO) / 3000 sodz. (tryb normalny)
w ięzvku polskim
Szybkie włączante i wyłączanie, sterowan e przez stec,
Kensigton Lock, zabezpieczenie hasłem, l stwa zabęzpieczająca
Pilot z bateriami , instrukcja obsługi w języku polskim' osłona obiektywu, kabel zasilający,
kabel USB, torba, osłona obiektywu,CD-RoM Z oprogramowanięm !r99!9yyrnUchwyt montazowy przystosowany do instalacji projektora do
zaproponowanęgo zestawu tablicy interaktywne.i
Na ścianie
na projektor min.36 miesięcy
min 12 miesięcy
na lampę

Certyfikaty i standardy

Certyfikat ISO9001 dla nro
spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodnościCE 9 załączyc do oferty
Certyfikowany przez producenta projektora serwis polsce
w

Komputer multimedialny z systemem doĘkowego ekranu _
10 szt.

Zaprojektowana

ni

obudowie z monitorem tzw. All-in-One,
do 8GB DDR3

Min. HM57 - Oosto
Procesor kt

Kańa graficzna

;3 ńiióń_ l,io p1o"""ói ńiiiowazny
1'wnowazny
[?illl"J-:'*Ł:T'..?;':1]^o,I1]l*Ti9:j1-i!n
wydajnościowo
według wyniku ióstowprzeprowadzonv"r' p..JJdi"illi'f
W przypadku uŻycia przez oferenta testów wydajnoŚci ź..ińi.ią"y
celu sprawdzenia poprawnoŚci przeprowadzónia testow óróientzastrzega sobie, iz w
oostarc.ye
'ułrońno*azne porÓwnywalne
zestawy
oraz
::il:yj?ą::'T',,:,r:g^*I.ol:''l"'_l"-.!lą."1.:ba.
{g|łaonv opis uzytych testÓw wraz z wynikami w celu ,"ń 5p',"'*łi"".jJ'=*";"};;.1"11:
iadomienia oO Zamawiai"""o.,
4GB DDR3 1333MHz
Min.500 cB SATA

ze

systemowej

wsparciem dla'Microsoftbir;c'{ ló,- i'r"r6""ói."'i."u'E"o=
DVMT 5 o), WMVo (Vc_1) oraz H iaą
nó lntui Ho

łnVcl
ćiapnics
'fi:il-;
ruó
l;lffi':'J"(lntel@
Z dedykowana własłĄ-pamięcią 1GB DD.RI,-ze wsparciem dla
Microsoft DirectX 11,
'słro
ńn iiinówazna
Kańa

dzwiękowa zinteg'o
llb
łos-niłami o ńocy 2 x ą"Ń
lP;Ąldjg
10/'100/'1000 Ethernet R
|ub równowazna
WiFi a/b/g/n zintegrowane w obudowie

jgwnow

Realtek RTLBI i

lE

Bluetooth 2.f

Ztyłu_4portyuss
.".]3T;:]:::?,1uY!91,:nego.ziiilac?r, ;ąr;;-i,lJłaoy Kensingtona
9.l1',::
Z
boku _ pzycisk zasilania, regulacja-głośnoŚci, oiooa leaJńt,j
trv5f:i'o,i'nr"gro*"n,
czytnik kań pamięci 7 w 1, ź porty uśń-7ol przednie
złącza audio:
m ikrofonowe/słuch awkowe
z przo_du zintegrowany w obudowie matrycy mikrofon i kamera 2,0 Mpix.

- w komputer tuner TV
Wbudowany
Wymagana ilośći rozmieszczenie (na zewnątrz o!u!9wy komputera)
portÓw nie moze byĆ
PĘq n Ę!9 g gyn ikLlslgsowan ia konwerterÓw, przejŚciÓwer itp.'
usB w

'
[xl.SlTl
yff,j:lr.'zna usB z

Zintegrowana ż oouaowa

0
n

Typu All-in-One z monitorem^ d_ottk
nlneOu optycznego i 1 x 3,5" bta Oysfu twardego)
.O-t3
WysokoŚÓ:

420 mm

SzerokoŚć: 570 mm

GłębokoŚĆ: 90 mm

Waga max 8,5 kg z ekranem dotykowym
max 7,6 kg bez ekranu
!"g.
obudowa musi

dotykowego

umozliwiaĆ zastosowJnie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki
(złącze
blokady Kensingtona; tuo Rłooxi 1óci[o w'obudowie do
T9!?l9*ej
załoŻenia
kłÓdki)

Zasilacz o mocv min. 130W

7

Home Premium p

acji za pomocątelefonu lub

llternetu w firmie rvliciosoh.

Certyfikaty i standardy

Certyfikat lso9001 dla producenta sprzętu (załączyĆ dokument potwierdzający spełnianie

wymogu)

.

oferowane modele komputerÓw musZą posiadac ceńyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawną wspÓłpracę oferowanych modeli komputerÓw z ww. systemem operacyjnym
(załączyÓ wydruk ze strony Microsoft WHcL)
GłoŚnośÓ jednostki centralnej miezona zgodnie z normą lso 7779 oraz wykazana zgodnie z
normą lso 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) Wynosząca maksymalnie

26'3 dB (załączyć oŚwiadczenie producenta)
Deklaracja zgodnoŚci CE (załączyc do ofeńy)
Ceńyfikat Energy Star 5'0 zamawiający wymaga wpisu dotyczącego oferowanego Sprzętu w
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org
doouszcza dołaczenie wvdruku ze StronV internetowei

Gwarancja

lub http://www.energystar.gov. Zamawiający

Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczony komputer na okres 36 miesięcy od dnia
podpisania bez zastrzeŻeń protokołu odbioru iloŚciowo - jakościowego sprzętu.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu i zainstalowanego w nim
oprogramowania usterki i wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego
z instrukcją jego uzytkowania.
3 letnia gwarancja producenta Świadczona na miejscu u klienta w miejscu uŻytkowania

-

spzętu.
Czas reakcji seruvisu * od momentu zgłoszenia do końca następnego dnia roboczego .
Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte - niezwłocznie w miejscu
uzytkowania sprzętu nie pÓŹniej niz 3 dni robocze od zgłoszenia uszkodzenia.Za dni robocze
uwaŻa się wszystkie dnitygodnia, z wyjątkiem sobot, niedziel i Świąt państwowych.
Termin 3 dni roboczych liczony jest:
a) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze do godz. 12.00 - od dnia zgłoszenia;
b) dla zgłoszeń dokonanych w dni robocze po godz. 12.00 - od następnego dnia roboczego;
c) dla zgłoszeń dokonanych w dni nierobocze - od najblizszego dnia roboczego.
Czas tnrania naprawy sprzętu nie dłuzszy niz 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. W
przypadku gdy przewidywany czas naprawy sprzętu będzie dłuŻszy niz 7 dni robocze,
następnego dnia roboczego Wykonawca zobowiązuje słę bezpłatnie dostarczyĆ zamiennie na
czas naprawy sprzęt wolny od wad o nie gorszych parametrach technicznych. W pzypadkach
szczegÓlnie istotnych dla Zamawiającego, Wykonawca udostępni sprzęt zastępczy
natychmiast, na cały okres od przyjęcia zgłoszenia do wykonanła naprawy'
W przypadku przedłuzenia się naprawy powyŻej 14 dni, Zamawiającemu słuŻy prawo
wymiany uszkodzonego spzętu na nowy, wolny od wad w terminie kolejnych 3 dni.
okres gwarancji ulega przedłuŻeniu o czas naprawy sprzętu.
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kań gwarancyjnych.
Wady sprzętu będą zgłaszane za pomocą lnternetu, faksem lub telefonicznie na adres
podany w karcie gwarancyjnej. Zgłaszający obowiązany jest poinformowaÓ serwis
Wykonawcy o godzinach dostępnoŚci sprzętu.
Zgłoszenia uszkodzeń/wad będą przyjmowane drogą internetową faksową - codziennie,
całodobowo.

W pzypadku awarii dysku twardego, powodującej koniecznoŚĆ jego wymiany' uszkodzony
dysk pozostanie u zamawiającego.
Po zakończeniu naprawy sprzętu Wykonawca ponownie zainstaluje oprogramowanie na
własny koszt.
W okresie gwarancjiZamawiający/ użytkownik mają prawo do
a) instalowania i wymiany w zakupionym sprzęcie standardowych kart i urządzeń ( np.
modemÓw, sterownikow sieci, dyskÓw), przez wykwalifikowany personel izgodnie z zasadami
:

sztuki,

b) powierzenia sprzętu osobom trzecim celem jego instalacji i konserwacjiw miejscu
eksploatacji,
c) pzenoszenia dostarczonego sprzętu w przypadku zmiany siedziby uzytkownika,
d) przekazywania dostarczonego sprzętu do innych jednostek Zamawiającego.

Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy lSo 9001: 2000
Serwis urządzeń musi byc realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta.

W przypadku nie wywiązywania się z obowiązkow gwarancyjnych Wykonawcy, producent przejmie na
siebie wszelkie zobowiązania związane z senłisem gwarancyjnym'

Dokumentacja

Do komputera musza byĆ dołączone instrukcje obsługi i opis zainstalowanego systemu
języku polskim

Wsparcie techniczne

MozliwoŚÓ telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunkÓw
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpoŚrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

producenta

W

najnowszych sterownikow i uaktualnień na stronie producenta zestawu
po1zez
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru
realizowany

Dostęp

do

servineqo lub modelu komputera * do ofeńv naleŻv dołączvÓ link stronv.

Przyłącza

Montaż
Wykonawcazobowiązany będzie do zamontowania tablic, głoŚników, projektorów oraz komputerów w klasach
wskazanych przez Dyrektora Publicznego Gimnazj um w G ożdzie.
Instalacja tablicy musi być na uchwycie producenta tablic' projektor musi być zainstalowany na certyfikowanym
pod względem bezpieczeństwa uchwycie.
Materiały drobne ( listwy instalacyjne, kołki, opaski, cekol, elementy mocujące gniazdka ).
t-, konanie instalacji elektrycznej, okablowanie w korytkach montaŻowych
Wszystkie przewody niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi poprowadzić w
listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowanę zostało umięszczenie komputera .
Przewody sygnałowe muszą byÓ podłączone odpowiednio do komputera, projektora, tablicy interaktywnej i
głośnikówi zakoilczone gniazdami podłączeniowymi w puszce naściennej w bezpośredniej odległościod
wskazanego przęz dyrektora szkoły biurka.
Po zainstalowaniu wszystkich urządzen oraz opisanego wyzej oplogramowania naleŻy przeprowadzic
kalibrację obtazu z projektora względem tablicy.

Szkolenie
9 '''oleniem naleŻy objąć pracowników wskazanychprzez dyrektora szkoły .
Ękonawca przeprowadzi szkolenie w czasie godzin pracy szkoły, przed terminem

podpisania protokołu
odbioru końcowego i potwierdzi wystawieniem imiennych zaświadczeń dla osób biorących udziń' w szkoleniu.
Szkolenie musi trwać co najmniej pięć godzin Zegarcwych i być wykonane na zainstalowanym w placówce
zestawię interaktywnym.

oprogramowanie

Wizualizer

-

-

1

pakiet ( programów komputerowych)

L szt.

Rozdzielczo ść( efektywn a)
Obszar skanowania
Zoom optycznv
Zoom cyfrowy
Podświetlenie
WspÓłpraca i integracja
Z oprogramowanięm do

XGA (1024 x 768)
(max) 320 x240 mm
5 - krotny
l0 - krotny
LED na dwóch wysięgnikach oraz podświetlony od spodu obszaiioboczy
formatu ,Ą4
Tak

oferowanych tablic
interakĘwnych

Zasilanie
Trvb
Funkcia
Regulacia
ostrośó
Akcesoria

Certyfikaty
Gwarancia

12V
Foto /tekst /negatyw lpozytyw
D zielęnial obracani a obrazu
Kolorów' jasnoŚci
Ustawiana ręcznie i automatycznie
Przewody USB, Composite z audio, RS-232x2, przewód zasilający,instńlióji
obsługi w języku polskim,
qprogramowanie, zasilacz, pilot zdalnego sterow ania z bateriami.
ĘQ CE, (załączyc do oferty)
min.36 miesięcv

l- .zprzewodowy tablet graficzny

-

1 szt.
l...

Format tabletu
Połączenie komunikaci a

Rozdzielczość
Częstotliwośćraportu
Rozpoznawanie siły nacisku
Wyświetlacz
Skrótv
Klawisze skrótów
Informacje na wyświetlaczu LCD
Bateria
Ładowanię
System operacyiny
Odbiomik
Oprogramowanie
Ekspoń notatek do
formatów

A5

'ti::ł;iii'bląll,!,,:,,1

Bezprzewodowe
2000 lpi
120 rps
1024

LCD

16 ( na gorze obszaru aktywnego)

Page up/Pąge down' regulacja głośności
Informacja o stanie baterii, ładowanie, połączenie, poziom głosności, aktywny lianał

Akumulator li-ion 850 mAh
Przęz kabęl USB
Microsoft Windows 2000/VP/Vista
Mozliwość schowania w tablecie
Flow! Works _ współpra ca z wizualizerem
jpg,pdĘppt,html

Zasilanie pisaka

I bateria

Inne

Akcesoria

Kabel UsB, Instrukcja obsługi w
końcówek' pióro. podstawka ood niórko

Certyfikaty
Gwarancia

min.36 miesięcy

Ekran projekcyjny na stafywie przenośny-

1 szt.
:i:iĆił,t 19ft

Rodzai ekranu
Wysokość
Szerokość
Formal
Obudowa
Współczynnik odbicia
Dostosowanie formafu
obrazu
O\r' rwanie
t(egulacJa wysokoŚcl
Rodzaj powierzchni
Inne

Certyfikaty
Gwarancja

Ekran na statywie' ręcznie rozwijany
180 cm
z+v cm

43

vrerarowa matowana proszkowo na kolor czgrny
1,0

G

Regulacja płynna wysokości
Regulacja ustawienia wysokości dolnej i górnej krawędzi
rJtafy Matt
Tylna powierzchnia ekranu w kolorze czamvm
Uumowe poostawy noŻek
Ergonomiczny uchwy do przenos zenia i regul acj i wysokości
Podręcznik uŻytkownika opisujący sposób instalacji w języku polskim
Mobilny i łatwy do przechowywania w pionie składany trojnóg
Pokrowiec na ekran projekcyjny
CE (załączyó do oferty)
min.36 miesięcy

Gózd, dnia 25 maja 2011 r.

Zatwierdzam:

