
                                   Opis parametrów    (załączniki 4)
a.      Wymagania minimalne monitora interaktywnego:   

 Panel LED  65" tak nie

 Proporcje obrazu 16:9, tak nie

Obszar wyświetlania  około 1428,5x 803,5mm,
tak nie

Tryb wyświetlania 16:9 (proporcja obrazu)
tak nie

Rozdzielczość  3840x2160, 
tak nie

Ekran -szyba hartowana 4mm , 
tak nie

 Kąt widzenia 178°, tak nie

Żywotność panelu (matrycy) co najmniej 50 000 h, tak nie

Czas reakcji 8 ms i mniejszy, tak nie

6 punktów dotyku tak nie

Głośniki co najmniej 2x15W tak nie

Technologia dotyku IR (podczerwień), 
tak nie

Gniazda co najmniej :1 x USB 2.0 typu B dedykowane, 1 x audio mini
jack 3,5mm wyjściowe, 1 x RJ45 (Ethernet),1 x RS232  do 
zarządzania urządzeniem,1 x audio mini jack 3,5mm wejściowe, 1 x 
VGA (D-SUB 15 pin) wejściowe, 1 x HDMI wyjściowe, 2 x HDMI 
wejściowe zgodne ze standardem HDMI 2.0, 2 porty USB na 
przodzie monitora, 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

tak nie

WIFi
tak nie

Wbudowany Android co najmniej 7.0 lub niższy z możliwością 
uaktualnienia tak nie

Co najmniej 2Gb RAM
tak nie

Procesor minimum 2 rdzeniowy 
tak nie

Rozdzielczość video co najmniej FullHD tak nie

 Co najmniej 8 GB pamięci podręcznej
tak nie

Bluetooth min. 4.0 lub do aktualizacji
tak nie

Wsparcie dla przeglądarek HTML 5
tak nie



b.      Wymagania minimalne modułu dotyku: 

Obiekty odczytu: palec, wskaźnik lub inny nieprzeźroczysty;
tak nie

Dokładność dotyku nie mniejsza niż 1 mm;
tak nie

Ciągły czas reakcji mniejszy niż 15 ms; tak nie

Punkty dotyku- co najmniej 10 punktów dotyku; tak nie

Wielodotyk; tak nie

Udostępnianie ekranu: Windows,  Android, Linux
tak nie

Rozdzielczość dotyku : minimum 32760x32760
tak nie

                                                                                                                          …………………………………………….
                                                                                                                                      Podpis i pieczęć  oferenta 
                               
wymagania ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, 
form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury                                                             
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna 
tablica” 
Zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego pomoce dydaktyczne spełniają następujące warunki: 
1) posiadają deklarację CE; TAK NIE
2) posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta; TAK NIE
3) w przypadku zakupu danego rodzaju pomocy dydaktycznych w więcej niż jednym egzemplarzu wszystkie 
pomoce dydaktyczne danego rodzaju pochodzą od jednego producenta; TAK NIE
4) komplet urządzeń i oprogramowania do obsługi pomocy dydaktycznych danego rodzaju pochodzi od jednego
dostawcy; TAK NIE
5) są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń 
prawami osób trzecich; TAK NIE
6) posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania,
sporządzone w języku polskim; TAK NIE
7) posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata. TAK NIE
Ponad to Wykonawca zobowiązany jest do:

1. zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania 
wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych 
szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania, uwzględniając konieczność 
stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów; TAK NIE

2. dokonywania napraw gwarancyjnych dostarczonych urządzeń w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku 
konieczności naprawy poza siedzibą, dostarczenia urządzenia zastępczego o takich samych parametrach co 
urządzenie naprawiane. W przypadku transportu urządzeń Wykonawca zapewni opakowania. Zamawiający 
nie przechowuje kartonów po sprzęcie; TAK NIE

                                                                                   ………………………………………………………………….
                                                                                              podpis i pieczęć oferenta


