Część 2,3,4 – wyposażenie pracowni, biblioteki i świetlicy w sprzęt komputerowy i IT
Lp.

Nazwa sprzętu

Opis techniczny / parametry

Liczba
sztuk

Komputer stacjonarny posiadający co najmniej następujące parametry:
Część 2

Okres gwarancji minimum 36 miesięcy
Procesor

1.
Komputer
stacjonarny

Płyta główna

BIOS
Audio
Pamięć RAM
Dysk twardy
Napęd optyczny
Karta grafiki

Procesor klasy x86, min. czterordzeniowy, umożliwiający osiągnięcie
przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2014 wyniku
całkowitego Rating – 1700 punktów, Wymagane dołączenie do
oferty wyniku testu przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji,
potwierdzającego osiągnięcie przez oferowany zestaw komputerowy
wymaganego wyniku
(wynik w postaci wydruku z programu
Sysmark 2014 1.5)
Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi
wspierający pamięci DDR4 dedykowany dla procesora, z obsługą
USB 3.0. Typ podstawki: dedykowany dla procesora min. dwa wolne
gniazda PCI-Ex16, min. jedno wolne gniazdo PCI-E x 1, 10 x USB
w tym minimum 4 x USB 3.0 dostępne z zewnątrz komputera, w tym
jedno USB typu C. Min 6 x SATA III. Min 1 x M.2 slot (Key M)
z obsługą dysków PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s 2242/2260/2280.
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI.
Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy
karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD audio
Min. 16 GB DDR4 2400 MHz z możliwością rozszerzenia do 64GB.
Min 3 wolne sloty pamięci
Min 240GB, SATAIII, SSD 2.5”
Nagrywarka DVD +/- RW DL z możliwością zapisu
Zintegrowana z płytą główną, złącza D - Sub, DVI, HDMI, Display
Port
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Potwierdzenie
warunków

Porty w tylnej
części komputera

Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O:
co najmniej 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki lub klawiatury;
co najmniej 2 gniazd USB 2.0;
co najmniej 4 gniazda USB 3.0 w tym jedno typu C;
1 gniazdo portu LAN RJ-45;
gniazda D-Sub, DVI, HDMI, Display Port
Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej;

Porty w przedniej
części komputera

Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu
obudowy
2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0
1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do
przyłączenia mikrofonu;
Małogabarytowa, typu desktop - tower do pracy w pozycji poziomej
i pionowej, o sumie wymiarów (długość + szerokość + wysokość) nie
większej niż 820 mm, wyposażona przynajmniej w:
1 zewnętrzną zatokę 5.25''
1 wewnętrzną zatokę 3,5”
1 wewnętrzną zatokę 2,5”
Czujnik otwarcia obudowy
Kensington Lock
Wbudowany wewnętrzny głośnik
Moduł konstrukcji obudowy powinien umożliwiać na montaż
i demontaż kart rozszerzeń, dysków oraz napędów optycznych bez
konieczności stosowania narzędzi. Możliwość otwarcia obudowy
komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany
personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. Możliwość
zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą
komputera.
Możliwość
zastosowania
mechanicznego
zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza
obudowy.
Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45

Obudowa

Komunikacja
przewodowa
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Zasilacz

Klawiatura
Mysz

System
operacyjny

O mocy minimalnej 250 W i sprawności przynajmniej 90% przy 50%
obciążenia, zabezpieczenia: przeciw przeciążeniowe, przeciw
przepięciowe, przeciwzwarciowe.
Klawiatura USB w układzie polski programisty, kolor zbliżony do
koloru obudowy.
Mysz w technologi laserowej USB z rolką nawigacyjną oraz
minimum 2 klawiszami o rozdzielczości minimum 1000 dpi, kolor
zbliżony do obudowy.
Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10
Professional w polskiej wersji językowej . Klucz licencyjny
systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego
instalację bez potrzeby ręcznego
wpisywania klucza
licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania
systemu operacyjnego
pochodzącego z rynku wtórnego,
reaktywowanego systemu.
Zamawiający dopuszcza system operacyjny równoważny spełniający
następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy bez uzycia
dodatkowych aplikacji.
I.
System operacyjny.

Zainstalowany system operacyjny z zainstalowaną przeglądarką
internetową w polskiej wersji językowej wraz z nośnikami
pozwalającymi na ponowną instalację systemu (wraz ze
sterownikami). System operacyjny musi spełniać następujące
wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia
dodatkowych aplikacji:
1) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek.
2) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez
Internet.
3) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) –
wymagane podanie nazwy strony serwera www.
4) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
5) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
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6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)
16)
17)
18)

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące
elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty
systemowe.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug &Play, Wi-Fi).
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki
w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym
z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika
interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które
użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony
producenta.
Możliwość
zdalnej
automatycznej
instalacji,
konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta
i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu
w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania
oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji
zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Funkcjonalność
rozpoznawania
mowy,
pozwalającą
na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się”
głosu użytkownika.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji
komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych
(np. słabo widzących).
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez
politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających
funkcjonalność systemu lub aplikacji.
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19) Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
20) Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
21) System posiada narzędzia służące do administracji,
do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz
generowania raportów z ustawień polityk.
22) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0, 3.0 i 4.0 lub
programów równoważnych, tj. – umożliwiających uruchomienie
aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
23) Wsparcie dla JScript i VBScript lub równoważnych – możliwość
uruchamiania interpretera poleceń.
24) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego
przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania
problemu z komputerem.
25) Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu
systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do
automatycznego
upowszechnienia
systemu
operacyjnego
inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć
komputerową.
26) Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez
zdalną instalację.
27) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
28) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie
przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz
zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie
zapasowe.
29) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi
katalogowe.
30) Udostępnianie modemu.
31) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością
automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
32) Możliwość przywracania plików systemowych.
33) System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony,
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
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34) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu
numerów identyfikacyjnych sprzętu).
II.

Oprogramowanie biurowe.

Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet
oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania,
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych
aplikacji:
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
1) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika;
2) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na prace
osobom nieposiadającym umiejętności technicznych;
3) Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z
usługa katalogowa – użytkownik raz zalogowany z poziomu
systemu operacyjnego stacji roboczej musi być
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego
monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się;
2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycje dokumentów
elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki:
1) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
2) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML,
3) umożliwia wykorzystanie schematów XML,
4) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny.
3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów
i szablonów do potrzeb użytkownika oraz udostępniać narzędzia
umożliwiające
dystrybucje
odpowiednich
szablonów
do właściwych odbiorców;
4. W
skład
oprogramowania
muszą
wchodzić
narzędzia
umożliwiające automatyzacje pracy i wymianę danych pomiędzy
dokumentami i aplikacjami;
5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku
polskim;.

Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
1. Edytor tekstów;
2. Arkusz kalkulacyjny;
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3. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
4.
Narzędzie do zarządzania informacją prywatną
elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

(poczta

Edytor tekstów musi umożliwiać:
1) Edycje i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługa
języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności
gramatycznej
oraz
funkcjonalnością
słownika
wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty.
2) Wstawianie oraz formatowanie tabel.
3) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych..
4) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając
tabele przestawne).
5) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i
rysunków.
6) Automatyczne tworzenie spisów treści
7) Formatowanie nagłówków i stopek stron.
8) Sprawdzanie pisowni w języku polskim.
9) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.
10) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących
wykonywanie czynności.
11) Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
12) Wydruk dokumentów.
13) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia
do zarządzania informacja prywatna.
14) Prace na dokumentach z zapewnieniem bezproblemowej konwersji
wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
15) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.
16) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako
środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach
XML.
17) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem
elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy
certyfikatu
kwalifikowanego
zgodnie
z
wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
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18) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako
środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik
wynikowy.

Arkusz kalkulacyjny musi umożliwić:
1) Tworzenie raportów tabelarycznych.
2) Tworzenie wykresów liniowych, słupkowych, kołowych.
3) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane
liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne,
logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu.
4) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze
kalkulacyjne, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).
5) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających
dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na
danych z tabeli przestawnych.
6) Wyszukiwanie i zamianę danych.
7) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania
warunkowego.
8) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po
takiej nazwie.
9) Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujących
wykonywanie czynności.
10) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim
formatem.
11) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
12) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego.
Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek.
Zapisanie w postaci tylko do odczytu.
Nagrywanie narracji dołączanej do prezentacji.
Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel,
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nagrań dźwiękowych i wideo.
7) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego.
8) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.
9) Tworzenie animacji obiektów i całych slajdów.
10) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne są slajdy i notatki prezentera

Narzędzie do zarządzania - pocztą elektroniczną, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) - musi umożliwiać:
1) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
2) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz
określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.
3) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę
elektroniczna.
4) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.
5) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nowa pocztę
elektroniczna do określonych katalogów bazując na słowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.
6) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu
przypomnienia.
7) Zarządzanie kalendarzem.
8) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.
9) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.
10) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich
kalendarzach.
11) Zarządzanie lista zadań.
12) Zlecanie zadań innym użytkownikom.
13) Zarządzanie lista kontaktów.
14) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.
15) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.
16) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników

Dodatkowe oprogramowanie:
Oprogramowanie zabezpieczające komputer w przypadku kradzieży.
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Oprogramowanie zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści które
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju
w rozumieniu Ustawy Prawo oświatowe.
Oprogramowanie zabezpieczające szkolne urządzenia sieciowe.

Licencje na korzystanie z oprogramowania biurowego
i systemu operacyjnego, dostarczone wraz z komputerem
muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie
naruszający praw osób trzecich oraz uprawniać Zamawiającego
bez dodatkowych kosztów, do przekazania oprogramowania na
dowolny okres jednostkom podległym Zamawiającemu.
Certyfikaty
Należy załączyć
wydruki do oferty.

Gwarancja

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy
projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN
ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-ISO/IEC 27001:2007
lub nowsze
- deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC
2004/108/WE oraz R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE)
Min. 36 miesięcy w trybie On - site /czas reakcji NBD /czas
naprawy 3 dni robocze, producent winien posiadać certyfikat
PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na serwis lub autoryzację
serwisową producenta komputera.
W przypadku braku możliwości naprawy w okresie max 5 dni
kalendarzowych licząc od zgłoszenia awarii sprzętu dostawca
sprzętu zobowiązany jest zapewnić na czas trwania naprawy
sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych od dostarczonego
w ramach niniejszego zamówienia. Wymagane okno czasowe
dla zgłaszania usterek min. wszystkie dni robocze w godzinach
od 10:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez
stronę www (portal zgłoszeniowy) lub telefoniczne. Wsparcie
obejmować
będzie
system
operacyjny
i zainstalowane aplikacje.
W okresie gwarancji wszelkie koszty napraw, w szczególności
związane z dojazdem serwisanta na miejsce u klienta celem
dokonania naprawy jak również koszty wszelkich materiałów i
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części zamiennych, za wyjątkiem
eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.

Część 2

materiałów

i

części

Przekątna

21.5", 54.7cm

Panel

VA LED, matowe wykończenie, IPS

Rozdzielczość fizyczna

1920 x 1080 @75Hz (HDMI & DisplayPort, 2.1 megapixel
Full HD)

Format obrazu

16 : 9

Jasność

250 cd/m² typowa

Kontrast statyczny

3000 : 1 typowy

Kontrast ACR

80 000 000 : 1

Czas reakcji

4ms

Kąty widzenia

poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,
góra/dół: 89°/89°

Kolory

16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC)

Synchronizacja pozioma

30 - 80KHz

2.
Monitory do komputerów
stacjonarnych
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Synchronizacja pionowa

55 - 75Hz

Powierzchnia robocza szer. x
wys.

476.6 x 268.1mm, 18.8 x 10.6"

Plamka

0.248mm

Kolor

matowa, czarna

Wejście sygnału

VGA x1
HDMI x1
DisplayPort x1

HDCP

tak

Wyjście słuchawkowe

tak

Redukcja niebieskiego światła

tak

Flicker free

tak

Wbudowane głośniki

2 x 1W

Udogodnienia

kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
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Zakres regulacji

, pochył

Kąt pochylenia

22° w górę; 5° w dół

Standard VESA

100 x 100mm

Kable

zasilający, HDMI

Zasilacz

wewnętrzny

Zasilanie

AC 100 - 240V, 50/60Hz

Zużycie energii

21W typowo, 0.5W stand by

Certyfikaty

TCO, CE, VCCI-B, PSE, CU, TÜV-GS, Energy Star

Klasa efektywności
energetycznej

A

Klasa efektywności
energetycznej

A

Zużycie energii w
trybie pracy

19W

13

Część 3

Roczne zużycie
energii

28kWh/rok

Gwarancja

Min. 36 miesięcy, realizowany w trybie door – to - door,
przez autoryzowany serwis producenta w Polsce

Monitor interaktywny posiadający co najmniej następujące parametry:
6

3.

Monitor interaktywny Podświetlenie
Wymiary obszaru wyświetlania
4K 65”

LED
1428.5*803.5mm

(szerokość*wysokość)
Format
Rozdzielczość
Głębia koloru
Jasność
Kontrast
Czas reakcji

16：9
3840 x 2160
10bit
370cd/m2
4000 : 1
8ms

Żywotność matrycy
Hartowana szyba (grubość)

minimum 30,000 godzin
TAK (4 mm)

Powierzchnia
Technologia dotyku
Liczba punktów dotyku
Metoda obsługi

Szyba Anti - Glare
Pozycjonowanie w podczerwieni
Minimum 10 punktów
Pisak lub palec

Prędkość kursora
Dokładność

100 Punktów/s
5 mm

Komunikacja z komputerem
Wymiary zewnętrzne

USB
1544.03 x 939.1 x 99.1mm
14

Port SD

TAK, wsparcie dla kart SD lub micro SD

Zainstalowany Android

Tak – Android. Język systemu operacyjnego:
polski. Możliwość zmiany języka między innymi na
niemiecki, angielski. Tryb tablicy interaktywnej
- praca na kartach. Narzędzia takie jak pisak,
zakreślacz, gumka. Zmiana koloru narzędzia
pisarskiego.
Adnotacje
na
aplikacjach
uruchomionych
pod
systemem
Windows.
Zapisywanie stworzonych materiałów w pamięci
urządzenia. Zainstalowana przeglądarka dla zdjęć,
multimediów zapisanych w pamięci urządzenia.
Zainstalowana przeglądarka zdjęć, multimediów
z zewnętrznych źródeł takich jak pamięci USB oraz
karty SD podłączone do monitora. Zainstalowana
przeglądarka
internetowa.
Informacja
o
temperaturze
panelu
podawana
w Celsjuszach lub Farenheitach. Bezprzewodowa
prezentacja zawartości telefonów, tabletów,
komputerów na monitorze przy pomocy aplikacji
instalowanej na jednym z wcześniej wymienionych
urządzeń. Aplikacja ogólnie dostępna w sklepach
Google Play, AppStore.
Widgety - Kalendarz, kalkulator, zegar.
Automatyczne wyświetlenie wszystkich sygnałów
wideo podłączonych do monitora oraz ich
wyświetlenie w postaci podglądu.
TAK – umożliwiający podłączenie dodatkowego
komputera i stworzenie rozwiązania All-In-One.

Port OPS

WiFi
Przedni panel komunikacyjny

Wbudowane w monitor lub w postaci zewnętrznej
karty podłączanej do portu USB
Mikrofon (3.5mm) x 1,USB x 4, HDMI x 1,Display
Port x 1. Panel zabezpieczony zamykaną klapką.
15

Pozostałe gniazda monitora

HDMI(MHL*1) x 3,HDMI out x 1, USB x 4,
Mikrofon(3.5mm) x 1, VGA in x 1, Audio x 1,
Czytnik kart SD x 1

Wspierane formaty multimedialne

Zdjęcia: JPEG, BMP, PNG
Wideo: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265,
RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, DivX, FLV,
Audio: MP3, M4A, (AAC)
Menadżer prezentacji umożliwia wyświetlanie
na monitorze w jednym czasie sygnałów wideo
z 4 różnych urządzeń (telefon, tablet, komputer)
a także bezprzewodowe sterowanie komputerem
za pomocą monitora. Dodatkowo pełni funkcje
Access Pointa.
Z pominięciem komputera, obsługa funkcji
wizualizera za pomocą dotyku monitora

Współpraca z menadżerem
prezentacji tego samego
producenta

Współpraca z wiuzalizerem tego
samego producenta
Wraz z monitorem dostarczone

kabel USB 5M x 1, Pilot x 1, kabel HDMI x 1, Kabel
zasilający wersja europejska x 1, klucz Wi-Fi USB
x 1, piórko x 1, instrukcja obsługi w języku polskim,
uchwyt do montażu monitora na ścianie

Gwarancja

Min. 36 miesięcy , realizowany przez
autoryzowany serwis producenta w Polsce, w
trybie door-to-door

Funkcje oprogramowania dla monitora interaktywnego 65 cali 4K
Oprogramowanie w języku polskim. Wybór spośród 50 dostępnych języków oprogramowania bez
konieczności wyłączania oprogramowania przy zmianie języka. Wspierane systemy operacyjne
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10/Linux/MacOS. Organizacja okna programu na wzór popularnych
programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. pasek menu tekstowego, pasek narzędzi
w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, maksymalizuj i zamknij okno, obszar
roboczy okna. Dzięki czemu można skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowych użytkowników
wykorzystując ich umiejętności i doświadczenia nabyte przy pracy z tymi popularnymi aplikacjami
Pełna konﬁguracja paska narzędziowego – tworzenie
odrębnego proﬁlu dla każdego
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użytkownika. Przełączanie pomiędzy proﬁlami bez konieczności wyłączania oprogramowania.
Możliwość zabezpieczenia proﬁli hasłem przed dokonywaniem na nich zmian. Dwa tryby pracy
z oprogramowaniem: Tryb przygotowywania materiałów oraz tryb ich prezentacji.
Współpracy z aplikacjami Microso: Oﬃce (Power Point, Excel, Word) umożliwiający wstawianie
adnotacji bezpośrednio do tych aplikacji. Tryb adnotacji na ruchomym i zatrzymanym obrazie.
Tryb myszy umożliwiający pełną obsługę
komputera bez konieczności zamykania
oprogramowania
Praca na slajdach – każdy plik lekcji może zawierać nieograniczoną liczbę slajdów. Ustawianie
koloru tła strony dla każdej strony indywidualnie. Ustawianie obrazka jako tła strony (wybór z
bazy obrazków zawartej w programie lub wybór dowolnego pliku graﬁcznego zapisanego na
komputerze). Szybki podgląd wszystkich slajdów. Wycinanie ich, kopiowanie, wklejanie,
usuwanie oraz zamiana ich kolejności względem siebie. Funkcja eksportu wykonanych
materiałów
do następujących formatów: *.jpg, *.ppt, *.pdf, *.html, *.doc, *.xls.
Drukowanie pliku – całości lub tylko jego fragmentu (użytkownik decyduje sam który fragment
zostanie wydrukowany poprzez zaznaczenie go).
Zapisywanie lekcji interaktywnej w formacie:
Formacie właściwym tylko dla tablicy,
Pliku IWB (InteracFve Whiteboard Common File Format) pozwalającym na uruchomienie
lekcji na tablicach innych producentów wspierających ten format.
Pełna paleta narzędzi do tworzenia elektronicznych adnotacji, takich jak: pióro, pędzel, pióro
do kaligraﬁi, zakreślacz, pisak laserowy, pisak teksturowy (Edycja narzędzi do tworzenia
elektronicznych adnotacji – ustawianie koloru pisaka, gradientu pisaka grubości linii, stylu linii
oraz zakończenia). Rozpoznawanie i konwersja tekstu ręcznego na tekst drukowany.
Rozpoznawanie ręcznie rysowanych podstawowych ﬁgur geometrycznych. Baza gotowych ﬁgur
geometrycznych z funkcją szybkiego przekształcenia ﬁgury w inną poprzez zwiększenie liczby
boków a także wyświetlenie promienia oraz jego długości w przypadku okręgu. Wypełnianie
zamkniętych kształtów kolorem, gradientem, obrazem ,wzorem. Funkcja wstawiania okręgu
opisanego i wpisanego na ﬁgurach umieszczonych z bazy programu (a także jednoczesne
umieszczenie okręgu wpisanego i opisanego).
Funkcja wstawiania okręgu opisanego lub wpisanego na ﬁgurach geometrycznych (możliwość
jednoczesnego umieszczenia w ramach jednej ﬁgury okręgu opisanego i wpisanego).
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Interaktywne narzędzia do geometrii - linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel umożliwiający
zakreślenie pełnego koła oraz łuku. Możliwość użycia tych narzędzi jako nakładki na dowolnej
aplikacji. Wbudowany edytor tekstu – umożliwiający edycję czcionki – wielkość, rodzaj,
pochylenie, pogrubienie, podkreślenie, wyrównanie do prawej, wyrównanie do lewej,
wyśrodkowanie, określenie tła samego tekstu (wpisywanie tekstu za pomocą klawiatury
ekranowej
lub
klawiatury
komputera).
Funkcja
gumki
(2 rodzaje: selektywna pozwalająca na zaznaczenie wybranego obszaru oraz zwykła
umożliwiająca stopniowe wymazywanie). Inteligentne zrzuty ekranu (zaznaczenie, cały ekran lub
dowolny kształt)
Funkcja kurtyny ekranowej możliwość regulacji wielkości, edycją koloru kurtyny i jej położenia na
ekranie a także ustawienie pliku graﬁcznego jako kurtyny. Funkcja elektronicznego reﬂektora
(latarki) - regulacja przezroczystości pozostałej nieodsłoniętej części ekranu, wyboru jednego
z 5 możliwych kształtów reﬂektora oraz regulacją jego wielkości. Umieszczanie na slajdzie
zegara/minutnika (w postaci cyfrowej lub kwarcowej) a także zarządzanie nim – ustawianie
godziny, odmierzanie czasu, zerowanie. Blokowanie interfejsu oprogramowania. Odblokowanie
interfejsu oprogramowania tak jak w telefonach komórkowych i tabletach poprzez przesunięcie
interaktywnego suwaka. Zapisywanie pracy w oprogramowaniu do pliku AVI (z rejestracją
dźwięku stereo). Skalowalna lupa ekranowa z funkcją 2 lub 4 krotnego powiększenia oraz
możliwością włączenia skali. Proste wstawianie zewnętrznych plików graﬁcznych zapisanych w
innych aplikacjach poprzez mechanizm przeciągnij i upuść pomiędzy oknem z zawartością
katalogu eksploratora Windows i oknem programu dostarczanego wraz z tablicą. Wbudowana
Galeria, zawierająca gotowe do wykorzystania elementy do nauki takich przedmiotów jak
matematyka, angielski, chemia, ﬁzyka. Wyświetlanie obrazu z wizualizera bezpośrednio w
programie od obsługi monitora i tablicy. Lektor tekstu - głosowe odczytywanie przez komputer
tekstów pisanych w języku angielskim oraz polskim. Funkcja klasy online – prezentacja pulpitu
nauczyciela osobą znajdującym się w innym miejscu za pomocą łącza internetowego. Osoba
prowadząca spotkanie generuje indywidulany numer oraz hasło dla uczestników spotkania.
Uczestnicy spotkania po wpisaniu numeru oraz hasła widzą wszystko co się dzieje na pulpicie
osoby prowadzącej. Prowadzące może przekazać prowadzenie prezentacji wybranej osobie
spośród uczestników.

Urządzenie wielofunkcyjne posiadające co najmniej następujące parametry:
Część 4
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4.
Urządzenie
wielofunkcyjne
laserowe, kolorowe.

Parametry techniczne – kopiarka:
1) Szybkość kopiowania lub drukowania w formacie A4;
a) Kolor: do 22 str./min,
b) Mono: do 22 str./min
2) Szybkość kopiowania lub drukowania w formacie A3:
a) Kolor: do 14 str./min,
b) Mono: do 14 str./min
3) Czas do pierwszej kopii lub wydruku w formacie A4:
a) Kolor: 8,3 s (A4),
b) Mono: 6,9 s (A4),
c) Czas nagrzewania Około 20 s,
d) Rozdzielczość kopiowania 600 × 600 dpi.
Parametry techniczne – drukarka:
1) Rozdzielczość drukowania:
a) Odpowiednik 1800 × 600 dpi, 1200 x 600 dpi,
b) Procesor kontrolera MPC8536 800 MHz,
c) Język opisu stron PCL 6c .PostScript 3, XPS.
Parametry techniczne – skaner:
1) Szybkość skanowania:
a) Kolor, Mono - do 160 oryg./min przy podajniku oryginałów
jednoprzebiegowym.
b) Rozdzielczość skanowania Maks.: 600×600,
c) Formaty plików JPEG; TIFF; PDF.
Parametry techniczne – system:
1) Pamięć 2048 MB,
2) Dysk twardy 250 GB,
3) Interfejs 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0,
4) Rozmiar papieru A6–SRA3, papier banerowy maks. 1200 x 297 mm,
5) Gramatura 52 – 300 g/m2,
6) Pojemność podajnika standardowa: 1150 arkuszy Maks.: 3650 arkuszy,
7) Automatyczne drukowanie dwustronne A5 – A3 bez obramowania 64–25.
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Materiały eksploatacyjne:
1) toner czarny
27 000 kopii ,
2) toner yellow
25 000 kopii,
3) toner magenta
25 000 kopii,
4) toner cyan
25 000 kopii,
5) bęben black
70 000 kopii,
6) bęben yellow
55 000 kopii,
7) bęben magenta
55 000 kopii,
8) bęben cyan
55 000 kopii.
Gwarancja producenta, w miejscu instalacji, min. 36 miesięcy lub 150000 kopii,
realizowana przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.
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