
 
 

    

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

1. Projektor wg opisu technicznego: 
Rozdzielczość natywna: min. 1920x1200 pikseli 
Jasność: min. 5000 ANSI Lumenów 
Kontrast: 20 000:1 
Korekcja zniekształceń trapezowych: co najmniej +/- 30 stopni w pionie; +/- 30 stopni w poziomie 
Współczynnik projekcji: 1.23 - 2 : 1 
Przysłona: 1,5-2,1 
Ogniskowa: f= 17,2–27,6 mm 
Lens shift: Poziomo +/- 29%; Pionowo +60% 
Powiększenie optyczne: 1,6 
Poziom szumu: 22dB (24dB tryb normalny) 
Wejścia sygnałowe wideo: co najmniej 1x VGA; 1x HDBaseT; 2x HDMi 
Wejścia audio / wyjścia audio: 3,5mm jack; RCA out / 3,5mm jack out 
Kontrola: 1 x RJ-45; RS-232 
Złącza USB: Tak: 1x USB-B; 1x USB-A 
Głośnik: 20W 
Funkcje dodatkowe m.in.: 

 Całkowicie szczelny silnik optyczny, konstrukcja bezfiltrowa 

 Automatyczny start i automatyczne wyłączanie 

 Funkcja przydzielania identyfikatora sterowania 

 Prezentacja i sterowanie myszką 

 Sterowanie przez przeglądarkę WWW, oraz przez dedykowane oprogramowanie producenta 
projektora 

 Wyświetlanie zawartości multimedialnej wprost z pendrive 

 Możliwość przesyłania obrazu przez sieć LAN 

 Możliwość zainstalowania opcjonalnego adaptera HDMI tego samego producenta, 
umożliwiającego bezprzewodowe współdzielenie treści ekranu z 16 urządzeń. 

 Autoryzowany serwis na terenie Polski. 
 

2. Ekran 240x150cm z sterowaniem bezprzewodowym (pilot + odbiornik) wg opisu:  
Rozmiar powierzchni: 240x140cm, format 16:10. 
Powierzchnia nie przepuszczająca światła. 
Certyfikat trudnopalności powierzchni: M1, M2. 
Wymiary kasety: maksymalnie 250 x 8,6 x 10,3cm (szerokość x głębokość x wysokość). 
Autoryzowany serwis na terenie Polski. 

 
3. Nagłośnienie wg opis:  

 

Urządzenie Opis Ilość 

Podwójny 
odbiornik systemu 

mikrofonów 
bezprzewodowych 

• wbudowany procesor DSP 
• częstotliwość próbkowania sygnału nie mniejsza niż 96kHz/24-Bit 
• wbudowany eliminator wzbudzeń 
• wbudowany korektor parametryczny 
• menu odbiornika w języku polskim 
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• możliwość sterowania urządzeniem zdalnie poprzez sieć IP 
• dostępna dedykowana aplikacja do konfiguracji urządzenia 
• dostępny zakres częstotliwości pracy minimum 522-586MHz 
• szerokość pasma pracy odbiornika minimum 32MHz 
• maksymalna dewiacja częstotliwości +/- 45KHz 
• zasięg działania w przestrzeni otwartej nie mniejszy niż 80m 
• czułość nie mniejsza niż 5dBμV 
• stosunek sygnał/szum minimum 100dB 
• współczynnik THD nie większy niż 0,7 @ 1kHz 
• minimalne pasmo przenoszenia 45Hz – 18kHz (+/- 1dB) 
• symetryczne wyjścia XLR dla każdego kanału 
• dodatkowe wyjście miksujące sygnał obu kanałów 
• waga nie większa niż 2,2 kg 
• wymiary nie większe niż 421 x 43 x 206 mm  

Mikrofon doręczny 
z nadajnikiem UHF 

• pasmo pracy nie mniejsze niż 522-586MHz 
• maksymalna dewiacja częstotliwości +/- 45KHz 
• kapsuła pojemnościowa o charakterystyce kardioidalnej 
• minimalna moc nadajnika 15mW 
• zasilanie bateriami 2 x AA 
• pobór prądu nie większy niż 120mA 
• wymiary nie większe niż 52 x 255 mm 
• waga bez baterii nie większa niż 235g 
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Miniaturowy 
nadajnik UHF 

• pasmo pracy nie mniejsze niż 522-586MHz 
• maksymalna dewiacja częstotliwości +/- 45KHz 
• złącze 4-pin mini-XLR 
• minimalna moc nadajnika 15mW 
• zasilanie bateriami 2 x AA 
• pobór prądu nie większy niż 90mA 
• wymiary nie większe niż 90 x 65 x 25 mm 
• waga nie większa niż 165g 
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Mikrofon 
nagłowny 

• charakterystyka dookólna 
• złącze 4-pin mini-XLR 
• długość przewodu minimum 130cm 
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Głośnik sufitowy • konstrukcja dwudrożna z wbudowaną zwrotnicą 
• średnica przetwornika nie mniejsza niż 8” 
• moc RMS nie mniejsza niż 35W 
• wbudowany transformator 100V 
• skuteczność nie mniejsza niż 88dB 
• maksymalny SPL nie mniejszy niż 103dB 
• pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 55Hz – 20kHz 
• waga nie większa niż 2kg 
• dostępny w kolorze białym 
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Odtwarzacz audio • obsługa nośników CD, USB oraz SD 
• obsługa formatu mp3 
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• wbudowane radio FM z pamięcią minimum 98 stacji 
• funkcja autoplay 
• niezależne wyjścia audio odtwarzacza oraz radia FM 
• stosunek sygnał/szum nie mniejszy niż 90dB 
• zniekształcenia harmoniczne nie większe niż 0,005% 
• możliwość montażu w szafie rack 19” 
• waga nie większa niż 7kg 

Wzmacniacz 
miksujący 

• minimum 4 wejścia mikrofonowe oraz 3 wejścia liniowe 
• moc wzmacniacza audio nie mniejsza niż 250W 
• obsługa technologii 100V oraz głośników 4-16Ohm 
• wbudowany odtwarzacz mp3/USB oraz radio FM 
• wbudowany sygnał Chime 
• minimum 6 wyjść linii 100V z niezależną regulacją głośności 
• wyjście liniowe audio 
• wbudowany korektor 2 pasmowy 
• możliwość montażu w szafie rack 19” 
• waga nie większa niż 14kg  
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Kabel głośnikowy • przekrój przewodów minimum 2x1,5mm2 

• materiał: czysta miedź OFC 
• konstrukcja: minimum 130 linek o przekroju 0,12mm 
• minimalna grubość zewn. izolacji: 0,8mm 
• dopuszczalna temperatura nie mniejsza niż 70°C 
• dopuszczalne napięcie nie mniejsze niż 300V 
• rezystywność nie większa niż 10,2Ohm/km 
• pojemność nie większa niż 95pF/m 

100m 

Statyw 
mikrofonowy 

• kompatybilny z uchwytami 5/8” oraz 3/8” 
• regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym niż 90-160cm 
• w zestawie klipsy do zabezpieczenia przewodu 
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4. Odtwarzacz Blu-ray z analogowym wyjściem audio według opisu: 

Obsługiwane formaty BD- DVD, DVD-A, CD-R, CD-RW, CD, DivX, DVD-video, MP3, MP4, 
Wyjścia wideo HDMI, kompozyt, komponent, S-VIDEO 
Wyjściowa rozdzielczość min. 1080p. 
Dekodery surround Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio 
 

5. Wizualizer wg opisu technicznego:  
Podświetlenie dolne: tak 
Podświetlenie dodatkowe: Lampy LED 
współpraca z przezroczami: tak 
Zoom optyczny: min 8x 
Zoom cyfrowy: min 10x 
Obsługiwane rozdzielczości wyjściowe: SXGA/XGA/WXGA/1080p  
Ilość klatek na sekundę min 30 
Wejścia: VGA, HDMI 



 
 

    

 

Wyjścia VGA x 2, HDMI lub inne cyfrowe dające możliwość podłączenia do portu HDMI 
wyświetlacza przez przejściówkę np. DVI 
Standard USB: min 2.0 
Wbudowana pamięć: tak 
Obsługa pamięci zewnętrznych z opcją zapisu: tak, pendrive 
Obrót obraz: tak  
Załączone oprogramowanie: kompatybilne z Windows i OSX, kompatybilne z TWAIN/WIA  
Kensington lock - tak 

 
6. Interaktywny monitor dotykowy 75"  z wbudowanym komputerem. W zestawie statyw 

mobilny z elektryczną regulacją dedykowany do monitorów interaktywnych 
Opis techniczny:   
Panel Przekątna75" 
Obszar wyświetlania (mm): minimum 1649,66 (wys.) x 927,94 (szer.) Format obrazu: 16:9 
Rozdzielczość: 3840 x 2160 
Liczba wyśw. Kolorów: minimum 1.07B (10bit) 
Jasność: 350 nitów (typ.) min. 300 nitów  
Kontrast: min. 1200:1 (typ.) 
Czas reakcji: min. 8 ms; Minimalne kąty widzenia: Horyzontalnie: = 178 st. /  Wertykalnie: = 178 st.;; 
Żywotność panelu: min. 30 000 godz.; Twardość szyby frontowej: 7H lub lepsza, antyrefleksyjna 
powłoka. 
Dotyk:; Rozdzielczość dotyku: 32767 x 32767; Ilość punktów dotyku: min. 20 pkt, min. 10 pkt dotyk 
ciągły (pisanie); Czas reakcji dotyku: <15ms; Obsługiwane systemy: Windows 10 / Windows 8 / 
Windows 7 / Windows XP / Vista / Linux / Mac / Android / Wince / Chrome; Żywotność technologii 
dotyku: min. 80 000 godzin 
Porty wejścia: HDMI, RGB / VGA, DisplayPort, Audio, CVBS (AV), RS232, PC (OPS) 
Porty wyjścia: HDMI, Audio (wyjście słuchawkowe), SPIDF 
LAN: RJ45; USB: min. 2.0 Typ A, 3.0 Typ A, 2.0 Typ B (dotyk) 
Głośniki: Wbudowane, min. 16W x 2 
Możliwość montażu na ścianie 
Monitor: 1763 x 1042 x 99 mm 
Standardy i certyfikaty: cTUVus, FCC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, CCC 
Akcesoria w zestawie:, Kabel VGA (min. 5 m.), Kabel zasilający (min. 3 m.), Pilot, Kabel USB (min. 5 
m.), Kabel audio mj 3,5mm (min. 5 m.), Kabel AV, Pisaki atrapy x 3, Instrukcja na płycie CD, Skrócona 
instrukcja obsługi, Adapter, Niezbędne akcesoria montażowe (np. śrubki, zaciski)  
Oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania: w tym m.in.:  
Tryb tablicy interaktywnej: Praca na kartach. Narzędzia takie jak pisak, zakreślasz, gumka. Możliwość 
zmiany koloru oraz tekstury tła (wymagane min. Kartka w kratkę, linie ). Tryb tablicy interaktywnej 
musi umożliwiać wstawianie zdjęć do aplikacji i późniejsze manipulowanie nimi, dodatkowo aplikacja 
ma mieć wbudowaną bazę figur geometrycznych. Obsługa pliku zdjęcia z kontrolą gestów, 
osadzaniem, adnotacjami i odwracaniem, funkcjami lustrzanymi. Zmiana koloru, grubości narzędzia 
pisarskiego. Adnotacje na aplikacjach uruchomionych na dowolnym źródle sygnału. Zapisywanie 
stworzonych materiałów w postaci zdjęć w galerii na pamięci wewnętrznej urządzenia lub w 
zdefiniowanej chmurze oraz folderze lokalnym. Zapisywanie w chmurze lub folderze lokalnym ma 
umożliwić użytkownikom wymianę materiałów między urządzeniami. Możliwość zmiany tła. 
Możliwość bezpośredniego wstawiania zdjęć z przeglądarki Google. Rozpoznawanie kształtów i 
zamiana odręcznych rysunków na obrazki wektorowe. Współpraca z Google Drive, You Tube. Paski 



 
 

    

 

skrótów systemu Android na każdym źródle sygnału. Zdefiniowanie wyglądu wbudowanego systemu 
dla instytucji: System musi pozwalać użytkownikowi na ustawienie własnego Logo np. logo szkoły, 
oraz tapety systemowej na własną zdefiniowaną przez użytkownika. 
Zainstalowana przeglądarka zdjęć, multimediów z zewnętrznych pamięć takich jak pamięci USB oraz 
dysków twardych podłączonych do monitora. Technologia: Flicker-Free oraz filtr światła niebieskiego  
Aplikacja do notowania: Wbudowane oprogramowanie oraz dodatkowe oprogramowanie Cast 
pozwala na bezprzewodową wymianę treści pomiędzy użytkownikami urządzeń mobilnych (np. 
smartfon lub laptop), a monitorem. Możliwość przesyłania zdjęć z smartfonu do oprogramowania 
monitora. Możliwość przesłania wiadomości tekstowych za pomocą smartfonu 
Możliwość personalizacji zasobów – dedykowana strona www. Możliwość instalacji oprogramowania 
do monitora na urządzeniach mobilnych. Rozpoznawanie kształtów, figur geometrycznych oraz 
zamiana ręcznie narysowanych rysunków na obrazy. 
Współpraca z Google Drive, YouTube, Chrome z poziomu oprogramowania monitora.  
Oprogramowanie do monitora w języku polskim 
Zabezpieczenie wbudowanego systemu: System musi zapewniać użytkownikowi możliwość 
zabezpieczenie urządzenia hasłem, które zabezpieczy urządzenie przed niepożądanym dostępem 
osób trzecich. Hasło ma mieć możliwość wprowadzania z klawiatury ekranowej oraz pilota zdalnego 
sterowania. System  Windows i Android wymaga logowania użytkownika, aby uzyskać dostęp do 
danych osobowych z dysków w chmurze. Zainstalowana przeglądarka internetowa: np. Google 
Chromium, która wspiera wstawianie zdjęć metodą przeciągnij i upuść 
Certyfikaty:  cTUVus, FCC, ENERGY STAR, Mexico Energy, CE, CB, RoHS, ErP, WEEE 
 
Parametry zintegrowanego (wbudowanego) z monitorem komputera: 
Procesor osiągający w teście Passmark co najmniej notę 1800 dla wydajności jednowątkowej, i 
ogólną notę co najmniej 6700. 
Min. 8 GB RAM 
Wyjścia: RGB / VGA DisplayPort, HDMI, DVI, Audio, LAN, Wireless / Bluetooth, Intel® Dual Band 
Wireless-AC 3165, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz) / BT4.0 ; BLE, USB Typ A x6 (3.0) 

Statyw mobilny elektryczny do monitorów interaktywnych wg opisu:  

 Płynna, elektryczna regulacja wysokości położenia monitora w zakresie min. 45 cm 
 Możliwość zatrzymania monitora na dowolnej wysokości w obsługiwanym przez statyw zakresie 
 Pilot (moduł) do regulacji wysokości z możliwością montażu na obudowie monitora 
 Jednolita konstrukcja statywu wytrzymująca obciążenie 100 kg lub więcej 
 Zintegrowany uchwyt do monitora odpowiadający standardom VESA 400x400 oraz 600x400  
 Mobilna podstawa na kółkach do przemieszczania zestawu z blokadą min. 2 kółek 
 Konstrukcja statywu umożliwiająca montaż dodatkowego komputera, np. z tyłu statywu 
 Możliwość opcjonalnego zabezpieczenia przed kradzieżą dodatkowego komputera oraz 

możliwość wypuszczenia kabli do monitora interaktywnego 
 Autoryzowany serwis na terenie Polski. 

7. Tablica obrotowa 170 x 100cm  wg opisu: 
Tablica obrotowa ceramiczna z białą powierzchnią magnetyczną 170 x 100cm z stojakiem jezdnym 
oraz półką o szerokości 30cm. W zestawie dwa uchwyty do zawieszania bloku. 
Autoryzowany serwis na terenie Polski. 
 



 
 

    

 

8. Flipchart magnetyczny, mobilny  
powierzchnia magnetyczna, mobilny, z podstawą na kółkach z możliwością blokowania, wysuwane 
magnetyczne ramiona, zamykana półka na markery, regulowana wysokość, przesuwne uchwyty/haki 
na bloki zapewniające możliwość zastosowania bloków różnych formatów. zdejmowana linijka 
ułatwia pisanie i rysowanie .  
W zestawie: Bloki (5 szt. po 40 kartek), markery czarne (min. 12 szt.), markery kolorowe (min. 6 
szt.), gąbka z wymiennymi wkładami 
 

9. Prezenter multimedialny   
Prezenter z funkcją myszy, przełączania slajdów oraz z wskaźnikiem laserowym w kolorze zielonym o 
długości światła min. 100 m dedykowany do jasnych projektorów. W zestawie etui.  

10. Szafka multimedialna 
dostosowana do w/w sprzętów, dobrana w kolorystyce, zamykana na klucz. Drzwi od strony 
prezentera oraz publiczności. Wyprowadzenie przewodów od góry oraz od dołu szafki. Podstawa na 
czterech kółkach (dwa blokowane)  

 3 półki z regulowaną wysokością 

 Wysuwana półka na projektor 

 Wyposażona w zamki 

 Stalowe przednie i tylne drzwiczki 

 Kompatybilna z sześciogniazdkową listwą 

 4 kółka (min. 2 z blokadą) 

 Prosty montaż 

 Wymiary 95x57x60 cm 

 Waga maks. 42 kg 
 

11. Rolety wewnętrzne (8 szt. na 4 okna)  
do montażu na oknach około 150x150cm: prowadnice na oknach w kolorze białym lub szarym; 
materiał nie przepuszczający światła; Łańcuszek system bezpieczeństwa;  

12. Wysokiej jakości okablowanie, ekranowane (HDMI, VGA, Audio), akcesoria montażowe 
oraz usługa montażu dostarczonego sprzętu  w wskazanej lokalizacji 

13. Montaż sprzętu w Sali TSEE w Suchych Rzekach  

14. Szkolenie z obsługi dostarczonego sprzętu 

15. Sprzęt ma być fabrycznie nowy, gwarancja min. 24 miesiące od daty montażu 

16. Sprzęty muszą być w jednolitej kolorystyce (stalowej z elementami chromowanymi lub 
zbliżonej – do uzgodnienia z Zamawiającym). 

 


