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  Załącznik nr 1 do siwz 

GPR. 271.14.2017 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” dla wybranych 
placówek oświatowych w gminie Tczów” zwanych w dalszej części „sprzętem”. 

 

Wykaz sprzętu objętego przedmiotem zamówienia: 

LP POZYCJE ZAMÓWIENIA ILOŚĆ 
SZTUK 

1 A – Zestaw tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym 3 
2 B – Zestaw głośników do tablicy interaktywnej 3 
3 C – Interaktywny monitor dotykowy 65”  1 

 

 

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do placówek oświatowych w gminie Tczów 
zgodnie z rozdziałem 3 ust. 1 pkt 1 – 4 SIWZ w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia                         
29 grudnia 2017r.  

2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do placówek oświatowych w 
gminie Tczów. Dostarczany sprzęt musi być kompletny i przetestowany pod kątem sprawności.  

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w godzinach pracy placówek oświatowych od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. 

4. Wykonawca wniesie przedmiot zamówienia do pomieszczeń w budynku danej placówki 
oświatowej. 

5. Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

6. Całość sprzętu oraz oprogramowanie musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży w Unii 
Europejskiej. 

7. Sprzęt musi posiadać aktualny certyfikat zgodności z dyrektywami unijnymi CE. 
8. Sprzęt danego rodzaju w więcej niż w jednym egzemplarzu musi pochodzić od jednego 

producenta. 
9. Dopuszczalne jest aby poszczególne elementy tworzące zestawy pomocy dydaktycznych były 

różnych producentów z zastrzeżeniem , że muszą one być ze sobą kompatybilne.  
10. Komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi sprzętu musi pochodzić od jednego dostawcy. 
11. Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą 

i wolny od obciążeń prawami osób trzecich. 
12. Sprzęt musi posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w 

języku polskim. 
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13. Sprzęt musi posiadać okres gwarancji udzielnej przez producenta lub Wykonawcę nie krótszy 
niż 2 lata. 

14. Wykonawca umożliwi przedstawicielowi Zamawiającego sprawdzenie sprzętu w celu jego 
odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie sprzętu będzie polegało na upewnieniu się, że sprzęt 
jest wolny od wad widocznych i fizycznych, a w szczególności, że sprzęt odpowiada wymogom 
określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Na okoliczność odbioru sprzętu 
zostanie sporządzony protokół odbioru zgodnie z załączonym wzorem podpisany przez 
uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  

15. Wykonawca zobligowany jest umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz 
zintegrowania zakupionego sprzętu i oprogramowania z infrastrukturą szkolną.  

16. Po stronie Wykonawcy jest dokonanie montażu sprzętu w pomieszczeniach placówek 
oświatowych wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach złożonej oferty 
zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne materiały montażowe np. korytka, listwy 
instalacyjne, uchwyty ścienne itp.   

17. Zamawiający wymaga, aby prace instalatorskie związane z zamówieniem były wykonywane 
zgodnie ze sztuką instalatorską. 

18. Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia sprzętu przechodzą na przedstawiciela Zamawiającego z chwilą wydania sprzętu. 
Za dzień wydania sprzętu uważa się dzień, w którym sprzęt został odebrany przez 
przedstawiciela Zamawiającego.  

19. Instalacja tablicy musi być na dedykowanym uchwycie ściennym. Projektor musi być 
zainstalowany na dedykowanym uchwycie z uwzględnieniem specyfiki Sali, w której będzie 
dokonywana instalacja oraz z uwzględnieniem parametrów tablicy  projektora. Wszystkie 
przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu Wykonawca musi 
poprowadzić w listwach instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało 
umieszczenie komputera przenośnego lub stacjonarnego, będącego w dyspozycji szkoły, w 
której dokonywana jest instalacja. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kable sygnałowe o 
odpowiedniej długości.  

20. Wykonawca po zainstalowaniu wszystkich urządzeń oraz oprogramowania dokona jego 
uruchomienia oraz poprowadzi kalibrację obrazu z projektora względem tablicy. Prezentacja 
poprawności działania zamontowanego sprzętu zostanie dokonana w obecności 
przedstawiciela Zamawiającego.  

21. Instalacja monitora interaktywnego musi być na dedykowanym uchwycie ściennym. Monitor 
interaktywny musi być zainstalowany z uwzględnieniem specyfiki Sali, w której będzie 
dokonywana instalacja oraz parametrów monitora interaktywnego. Wszystkie przewody 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, Wykonawca musi poprowadzić w listwach 
instalacyjnych do miejsca, w którym zaplanowane zostało umieszczenie komputera 
przenośnego lub stacjonarnego udostępnianego przez placówkę oświatową. Przewody muszą 
umożliwiać podłączenie do komputera stacjonarnego lub laptopa, będącego w dyspozycji 
szkoły, w której dokonywana jest instalacja. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kable 
sygnałowe o odpowiedniej długości.  

22. Wykonawca po zainstalowaniu monitora interaktywnego dokona jego uruchomienia oraz 
przeprowadzi kalibracje obrazu. Prezentacja poprawności działania zamontowanego sprzętu 
dokona w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  
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23. Wykonawca zobligowany jest umownie do przeprowadzenia technicznego szkolenia dla 
nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład 
pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnej w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.  

24. Szkolenie o którym mowa w ust. 23 musi obejmować co najmniej: elementy dostarczonego 
sprzętu, osób uruchomienia sprzętu, sposób wykonywania kalibracji sprzętu, zasady 
bezpiecznej pracy ze sprzętem, możliwość przetestowania sprzętu poprzez np. napisanie 
nazwy szkoły, przeniesienie napisanego obiektu w inny rejon tablicy, dodanie dowolnego 
obrazka z galerii, uruchomienie prawego przycisku myszy , przekazanie informacji o 
dostępnych bezpłatnych zasobach internetowych wykorzystywanego oprogramowania 
(gotowe lekcje. dodatkowe materiały szkoleniowe, strony społecznościowe).  

25. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w każdej placówce oświatowej, do której będzie 
dostarczany sprzęt będący przedmiotem umowy. 

26. Zamawiający wymaga aby sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy był sprzętem nie 
odnawianym, nie regenerowanych, zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta. 
Oznacza to, ze będzie sprzętem fabrycznie nowym i posiadającym stosowany pakiet usług 
gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.  

27. Koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą 
stanowiły do ich uznania i rozliczenia przez Zamawiającego.  

28. Cena oferty musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie 
przedmiotu zamówienia.  

29. W ofercie należy podać dane, które jednoznacznie identyfikują producenta, dokładny typ, 
model, wersje zaoferowanego sprzętu.  

30. Podane niżej parametry poszczególnego sprzętu są wymaganiami minimalnymi przez 
Zamawiającego. 
 

A - Zestaw tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym  

Nazwa parametru Wymagania minimalne  
Typ Tablica interaktywna dotykowa  
Zastosowanie Placówka oświatowa na cele edukacyjne 
Format obrazu 4 : 3 
Technologia pozycjonowanie w podczerwieni 
Przekątna tablicy 83" 
Przekątna powierzchni roboczej 79" 
Rodzaj powierzchni Magnetyczna matowa suchościeralna, uszkodzenie nie wpływa na 

działanie tablicy 
Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik 
Rozdzielczość 32768 x 32768 
Prędkość kursora 120 cali/sekundę 
Paski skrótów po obu stronach tablicy 
Zasilanie Port USB 
Akcesoria inteligentna półka na pisaki 

Kabel USB (7,5m) 
Pisaki (4 sztuki) 
Płyta CD z oprogramowaniem 
Uchwyty do montażu na ścianie 
wskaźnik teleskopowy 
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Nazwa parametru Wymagania minimalne  
Typ Projektor ultrakrótkoogniskowy 
Zastosowanie Placówka oświatowa na cele edukacyjne 
Technologia wyświetlania 3 x LCD (0,55" MLA) 
Jasność projektora 
 

3100 lm w trybie wysokiej jasności 
1800 lm w trybie ekonomicznym 

Rozdzielczość rzeczywista XGA (1024 x 768 pikseli) 
Kontrast 14000 : 1 
Współczynnik projekcji stały 0,36 : 1 
Czas pracy lampy 
 

5000 godzin w trybie wysokiej jasności 
10000 godzin w trybie ekonomicznym 

Obiektyw manualny 
Zoom - regulacja wielkości obrazu tylko cyfrowy x 1,4 
Głośnik wewnętrzny 20 W 
Lampa 215 W 
Akcesoria dodatkowe w komplecie pilot bezprzewodowy, zestaw do montażu na ścianie 

  
  

  
B - Zestaw głośników  do tablicy interaktywnej  

  
Nazwa parametru Wymagania minimalne  
Typ Zestaw głośników 2.1 
Zastosowanie Placówka oświatowa na cele edukacyjne 
Ilość głośników  2 szt. 
Kolorystyka obudowy Kolor obudowy w kolorze tablicy  
Typ komunikacji przewodowa 
Schemat mocowania Mocowanie na bokach tablicy  
Ilość głośników satelitarnych 2 szt. 
Moc głośników min. 20W x 2 = 40W 
Przyłącza wyjściowe RCA x 2 / USB A x2 / 
Wspierane systemy operacyjne Microsoft Windows 
Zasilanie 12V 

 
 

C - Interaktywny monitor dotykowy 65” 

Nazwa parametru Wymagania minimalne  
Typ Monitor interaktywny dotykowy 65” 
Zastosowanie Placówka oświatowa na cele edukacyjne 
Monitor  LED 65” 
Format  16:9 
Wymiary obszaru wyświetlania 
(szerokość x wysokość) 

1428,5x803,5mm 

Rozdzielczość 1920x1080FHD 
Głębia koloru Min. 10bit 
Czas reakcji Min. 8ms 
Kąt widzenia 178° 
Żywotność Min. 30 000 godzin 
Powierzchnia monitora Szkło hartowane, powłoka antyrefleksyjna zapewniająca ochronę 

przed odbijaniem się światła od powierzchni wyświetlacza 
Metoda instalacji Na ścianie 
Liczba punktów dotyku Min. 10 
Metoda użytkowania Za pomocą palca, pisaków  
System operacyjny System, który umożliwia zrzuty ekranu, przeglądanie stron, 

internetowych, oglądanie filmów i zdjęć, dokumentów zapisanych 
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na pamięci USB, a także dokonywanie adnotacji na oglądanych 
materiałach, aplikacjach, obrazach. Automatyczne wykrywanie 
podłączonych zewnętrznych źródeł  

Głośniki Wbudowane 2x10 W 
Wejścia/wyjścia monitor Slot OPS dla komputera OPS 

2 porty USB 
2 x HDMI 
1 x VGA 
1 x czytnik kart 

Oprogramowanie edukacyjne Licencja producenta monitora na wbudowane oprogramowanie, 
Komunikaty, menu i obsługa wbudowanego oprogramowania w 
języku polskim, 
Zamawiający wymaga nowego oprogramowania, nieużywanego oraz 
nieaktywnego nigdy wcześniej na innym urządzeniu, 
Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz z 
ze stosownymi oryginalnymi atrybutami legalności 

Wyposażenie Kabel USB, zestaw montażowy, pisaki, instrukcja, płyta z 
oprogramowaniem, montaż na dedykowanym uchwycie ściennym  

 
 
Równoważność materiałów i urządzeń 
W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć , iż dopuszcza się zastosowanie 
rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych 
materiałów, które są wymienione w szczegółowych specyfikacjach technicznych pod 
warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry 
techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały) 
lub usługi spełniają wymagania Zamawiającego. 
Wszystkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne 
parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać 
wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów 
jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnych dostępnych 
źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego 
w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy 
produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu 
zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny 
produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym 
samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający 
wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 
W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych 
materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i 
urządzenia  zaproponowane w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Pod pojęciem 
parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, 
kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 
 

  
 


