
 

 

Załącznik nr 1 Opis zamówienia – sprzęt multimedialny  

          

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA 

Sprzęt multimedialny  

 

LP Nazwa 
Jednostka 

miary Ilość 
 

Opis 

1 Sprzęt audio 

 

sztuk 10 Parametry techniczne: odtwarzanie plików CD, MP3; 

Interfejs USB; system fonii: stereo, liczba głośników: 2; 

funkcje: AUX, USB, MP3, zegar; wyświetlacz LED; zasilanie 

bateryjne, sieciowe; moc min. 2 W; zasilacz  w zestawie; 

kolor: srebrny, biały; gwarancja: min. 2 lata 

2 Aparat cyfrowy sztuk 4 Parametry techniczne: rodzaj – kompaktowy; nośnik 

danych: karta SD, SDHC, zoom cyfrowy: min.4; Interfejs 

USB; rodzaj matrycy: CCD; rozmiar matrycy: 1/2.3 cal; 

wielkość ekranu LCD:  2.7 cal; kolor: srebrny, czarny; 

gwarancja: min. 2 lata 

3 Rzutnik z   

ekranem 

przenośnym 

 

zestaw 2 
 
 
 

W zestawie: rzutnik z ekranem przenośnym. 

Parametry techniczne: Rodzaj matrycy DLP; jasność od 

2800 do 3500 ANSI Im; żywotność lampy (normal): od 

3500 do 5500; rozdzielczość: od 1024x768 do 1920x1080; 

porty komunikacyjne; gwarancja: min. 2 lata na projektor; 

1 rok na lampę lub 1000 godzin; 

Ekran przenośny: rozmiar: 195x145 cm / 100''; 

powierzchnia matowa; format: 4:3 

4 Tablica 

interaktywna z 

oprogramowaniem, 

projektorem oraz 

uchwytem 

zestaw 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

W zestawie: tablica interaktywna z oprogramowaniem, 
projektorem oraz uchwytem. 
 
Parametry techniczne: w zestawie tablica interaktywna, 
projektor, uchwyt do montażu, pisaki, półka na pisaki, 
wskaźnik. System operacyjny Windows; Interfejs USB; 
przekątna: od 77 do 84 cali; właściwości powierzchni: 
magnetyczna, suchościeralna; płyta CD z 
oprogramowaniem; pasek skrótów po obu stronach; 
obsługa za pomocą palca lub wskaźnika; rama tablicy 



aluminiowa; gwarancja: tablica min. 5 lat; projektor: min. 
3 lata 

5 Laptop z 

oprogramowaniem 

 

sztuk 6 Parametry techniczne: przekątna ekranu min 15”; 
procesor: min. Intel Core i5 ; system operacyjny: Windows 
10; pamięć RAM: 8GB; dysk twardy SSD min 256GB, 
powłoka ekranu antyrefleksyjna; czytnik kart pamięci: 
MMC, SD, SDHC, SDXC kolor srebrny lub czarny; 
gwarancja: min.2 lata 
 

6 Urządzenie 

wielofunkcyjne 

 

sztuk 1 Drukarka, skaner, kopiarka, fax; parametry techniczne: 
prędkość wydruku do 35 str/min; pamięć od 128 MB; 
rozdzielczość: od 600x600 dpi; technologia druku: 
laserowa; rodzaj: kolorowa; obsługiwane formaty 
nośników: A4, A5, A6, etykiety, koperty; gwarancja: min. 1 
rok 
 

 


