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AEZ/S-168/2013
Załącznik nr 3 do siwz

Formularz wymaganych warunków technicznych 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa urządzeń multimedialnych, znak sprawy: AEZ/S-168/2013 

Poz. 1 - Oferujemy dostawę systemu sterowania: Jednostka Centralna Producent (marka) ……………………………… model…………………………… Panel sterowania - Producent (marka) ………………………………… model………………………………… poniższe wymagania techniczne 

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4

JEDNOSTKA CENTRALNA

Prędkość procesora
min. 404 MIPS
(Należy podać)

Pamięć
min. 64 MB RAM
(Należy podać)

Pamięć Flash 
256 MB Compact Flash ( max 1 GB )
(Należy podać)

Porty  RS
min. 7 portów 
(Należy podać)

Porty IR / RS-232
min. 8 portów
(Należy podać)

Porty I/O
min. 8 portów
(Należy podać)

Port Ethernet 
min. 1 port
(Należy podać)

Waga 
max. 2,4 kg.
(Należy podać)

Zasilanie 
12V 900 mA
TAK/NIE

Kolor
czarny
TAK/NIE

Możliwość montażu RACK
tak
TAK/NIE

PANEL STEROWANIA

Panel Sterujący kompatybilny z jednostką centralną
Wyświetlacz Retina
Wyświetlacz Multi-Touch o przekątnej min. 9,7 cala z podświetleniem LED, w technologii IPS
Rozdzielczość min. 2048 na 1536 pikseli przy 264 pikselach na cal (ppi)
Powłoka oleofobowa odporna na odciski palców
Pamięć 16 gb
Wysokość: max 250 mm
Szerokość: max.190 mm Głębokość: max 10 mm
Masa: max 700 g
(Należy podać)
…………………………………...
……………………………………
…………………………………….
……………………………………

Licencja na panel sterujący  kompatybilna i certyfikowana przez producenta jednostki centralnej
Licencja pozwalająca na zaprogramowanie panela dotykowego z możliwością wykorzystania wszystkich funkcji jednostki centralnej 
Licencja pozwalająca na tworzenie dowolnych layoutów graficznych
Licencja musi być zgodna i rekomendowana przez producenta jednostki centralnej
TAK/NIE

Dokumenty oceny zgodności 
CE lub deklaracja zgodności
TAK/NIE

Poz. 2 - Oferujemy dostawę projektora multimedialnego Producent (marka) ……………………………………… model…………………………………… poniższe wymagania techniczne 

Lp.
Opis parametrów
Wymagane parametry techniczne

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4

Ilość pikseli
Min. 2,35 mln
(Należy podać)

Jasność
Min. 6000 ANSI lumenów
(Należy podać)

Układ optyczny w komplecie z projektorem
 Zapewniający obraz o szerokości 300 cm otrzymamy z odległości: 460 – 360 cm
TAK/NIE

Optymalna rozdzielczość
Min. 1024x768 
(Należy podać)

Konwersja innych rozdzielczości
Min. 1600x1200 (UXGA)
TAK/NIE

Kontrast 
Min. 2000:1
(Należy podać)

Złącza wejściowe wbudowane w projektorze
S-Video, video, 1 x 5 BNC, 2 x RGB analogowe, 1 x Display Port, 1 x HDMI, RJ 45
TAK/NIE

Wejście
Min. 5 x Audio
(Należy podać)

Złącza wyjściowe
Min. 1 x RGB, 1 x audio
(Należy podać)

Maksymalna przekątna obrazu
Min. 500” 
(Należy podać)

Odległość od ekranu
Min. 20 m 
(Należy podać)

Pilot 
Bezprzewodowy z obsługą myszy komputerowej i wskaźnikiem laserowym 
TAK/NIE

Żywotność lampy 
Min. 3000 h w standardowym trybie pracy lampy 
(Należy podać)

Funkcjonalność
Optycznie sterowana wielkość i ostrość obrazu
Funkcja Lens Shift w pionie i poziomie
Funkcja poziomego łączenia obrazów z kilku projektorów
Funkcja nakładania na siebie obrazów z minimum czterech projektorów
Autowyłączanie projektora przy braku sygnału
Możliwość przewodowej (po sieci LAN) i bezprzewodowej (po sieci WiFi LAN (moduł WiFi w komplecie)) transmisji sygnału komputerowego
Możliwość prowadzenia prezentacji danych typu .pdf, .ppt, .mpge2 z nośnika Pen Drive bez konieczności konwersji do innych plików
Sterowanie projektorem po złączu RJ 45 i VGA (HD 15PIN), 
Funkcja Picture in Picture oraz Side by Side
Cyfrowa korekta efektu trapezu w pionie i poziomie
Korekcja obrazu do koloru ściany
Możliwość prowadzenie prezentacji z nośnika Pen Drive
Wskaźnik laserowy wbudowany w pilocie projektora
Komplet kabli połączeniowych i zasilających
Możliwość wymiany obiektywu w zależności od wielkości obrazu i odległości od ekranu
Menu obsługi projektora w języku polskim
Dokumentacja użytkownika w języku polskim
Maskownica złącz kablowych i kabli w komplecie

TAK/NIE

Dokumenty oceny zgodności 
CE lub deklaracja zgodności
TAK/NIE

Oświadczamy że dostarczone urządzenia wraz z aplikacją zostaną zaprogramowane w sposób zapewniający współpracę pomiędzy projektorem, jednostką centralną oraz panelem dotykowym, zapewniając obsługę wszystkich kluczowych funkcji projektora.


Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.


.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

