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Formularz wymaganych warunków technicznych 
[wniosek  2020/EL/480]
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pn.: Dostawa zestawów multimedialnych, sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń telewizji przemysłowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-125/2020, 


oferujemy wykonanie zamówienia opisanego Pakietem 3: 
„Dostawa dwóch systemów  multimedialnych wraz z katedrami, przeznaczonych do wyposażenia sal seminaryjnych”, spełniającego poniższe wymagania:

  1)      Projektor multimedialny  - 2 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Technologia
LCD lub 3LCD 
.......................... 
Tak/Nie
	

Jasność 
min. 3600 ansi lumenów 
.......................... 
Należy podać
	

Rozdzielczość 
min. 1920x1200
.......................... 
Należy podać
	

Format obrazu
16:10
.......................... 
Tak/Nie
	

Kontrast
min. 15000 : 1
…....................... 
Należy podać
	

Żywotność lampy 
min. 6000h w trybie normalnym 
.......................... 
Należy podać
	

Zoom 
manualny 
.......................... 
Tak/Nie
	

Rozmiar projekcji 
w minimalnym zakresie 30” – 300”
………………. 
Należy podać
	

Złącza
min. 2x HDMI, 1x VGA, 1xUSB, 1x audio, 1x RJ45
………………. 
Należy podać
	

Wbudowany głośnik
min. 15W
………………. 
Należy podać
	

Zasilanie 
230V
………………. 
Należy podać
	

Zużycie energii
maks. 320W 
………………. 
Należy podać

  2)      Przyłącze stołowe- 2 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Złącze 230V
min. 1
.......................... 
Należy podać

Złącze USB
min. 1
.......................... 
Należy podać

Złącze HDMI
min. 1
…....................... 
Należy podać

Złącze RJ45
min.1 
.......................... 
Należy podać

Złącze jack 3,5mm
min.1
.......................... 
Należy podać

Wymiary 
maks. 270 x 135 mm
.......................... 
Należy podać

Kolor
czarny, lub srebrny
.......................... 
Należy podać

obudowa
otwierana 
.......................... 
Tak/Nie

  3)      Katedra AV - 2 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Wymiary blatu 
140 x 70cm +/-2cm
.......................... 
Należy podać
	

Materiał wykonania
płyta laminowana o grubości minimum 25mm 
.......................... 
Należy podać
	

Wysokość
75cm +/- 2cm
.......................... 
Należy podać
	

Rynna na okablowanie
pod blatem
………………. 
Tak/Nie
	

Drzwi do szafki AV
z przodu oraz z tyłu
.......................... 
Tak/Nie
	

Mocowanie urządzeń
pod blatem na półce, lub metalowych uchwytach
.......................... 
Tak/Nie
	

Konstrukcja  
zgodna z poniższym rzutem
.......................... 
Tak/Nie
	

Kolor okleiny 
do wyboru z powszechnie dostępnej palety
………………. 
Należy podać
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  4)      Wzmacniacz audio - 2 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Moc wyjściowa
min. 100W 
.......................... 
Należy podać
	

Chłodzenie
konwekcyjne
.......................... 
Tak/Nie
	

Klasa wzmacniacza
min. D
.......................... 
Należy podać
	

Wejście audio
min. 2 x symetryczne lub niesymetryczne  
.......................... 
Należy podać
	

Wejścia audio
min. 2 kanały 100V
.......................... 
Należy podać


  5)      Kolumna głośnikowa - 4 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Montaż 
ścienny 
.......................... 
Tak/Nie
	

Typ głośnika
dwudrożny
.......................... 
Tak/Nie
	

Pasmo przenoszenia 
w minimalnym zakresie 60-18000 Hz

.......................... 
Należy podać
	

Moc RMS
min. 50W
.......................... 
Należy podać
	

Czułość nominalna
min. 85dB 
.......................... 
Należy podać
	

Waga 
maks. 4kg
.......................... 
Należy podać


  6)      Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy - 2 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Rodzaj mikrofonu
do ręki 
.......................... 
Tak/Nie
	

Liczba kanałów
min. 15
.......................... 
Należy podać
	

Wyjścia
min. 1x Jack 6.3mm, 1x XLR

.......................... 
Należy podać
	

Pasmo przenoszenia
w minimalnym zakresie:  50-15000 Hz
.......................... 
Należy podać
	

Przetwornik 
dynamiczny
.......................... 
Tak/Nie
	

Charakterystyka 
superkardioidalna
.......................... 
Tak/Nie

  7)      Telewizor - 2 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Przekątna ekranu 
65’ +/- 2”
.......................... 
Należy podać
	

Rozdzielczość 
min. 3840x2160
.......................... 
Należy podać
	

Rodzaj telewizora
LED
.......................... 
Tak/Nie

Głośniki 
wbudowane min. 20W
…....................... 
Należy podać
	

Komunikacja
Wi-Fi, Bluetooth, DLNA, 
.......................... 
Należy podać
	

Złącza
min. 4xHDMI, 2xUSB, 1xRJ45
………………. 
Należy podać
	

Klasa energetyczna
min. A+
………………. 
Należy podać
	

Pobór mocy 
maks. 120W
………………. 
Należy podać
	

Zasilanie
230V
………………. 
Tak/Nie
	

W zestawie
uchwyt ścienny z możliwością regulacji w min. jednej płaszczyźnie, przewód HDMI 2m.
………………. 
Tak/Nie






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


  

