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Formularz wymaganych warunków technicznych 
[wniosek  2019/EL/15596]
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-001/2020, 


oferujemy wykonanie zamówienia opisanego Pakietem 5: „Dostawa zestawu multimedialnego (projektor i tablica interaktywna)”,  spełniającego poniższe wymagania:

Zestaw multimedialny
Projektor
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

Typ 
bliskoekranowy
.......................... 
Tak/Nie
	

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

Jasność 
min. 2900 lumenów 
.......................... 
Należy podać
	

Rozdzielczość 
min. 1024x768
.......................... 
Należy podać
	

Format obrazu
4:3
.......................... 
Tak/Nie
	

Kontrast
min. 14000 : 1
…....................... 
Należy podać
	

Żywotność lampy 
min. 10000 h 
.......................... 
Należy podać
	

Złącza
min. 3xHDMI, 2x VGA, 2x USB, 1x audio, 1x RJ45
………………. 
Należy podać
	

Wbudowany głośnik
min. 15W
.......................... 
Tak/Nie
	

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

Zużycie energii
maks. 380W 
………………. 
Należy podać
       2) Tablica Interaktywna
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.

Powierzchnia
ceramiczna
.......................... 
Tak/Nie
	

Liczba użytkowników
min. 6 jednocześnie
………………. 
Należy podać
	

Instalacja 
Plug & Play
.......................... 
Tak/Nie
	

Przyciski
po dwóch stronach tablicy - programowalne
.......................... 
Tak/Nie
	

Zestaw nagłaśniający
wbudowany
.......................... 
Tak/Nie
	

Technologia
dotykowa
.......................... 
Tak/Nie
	

Przekątna powierzchni aktywnej
min. 63”
………………. 
Należy podać
	

Format
4:3
.......................... 
Tak/Nie
	

Waga 
maks. 20 kg
………………. 
Należy podać
	

W zestawie
min. 2 pisaki, oprogramowanie, kabel USB
.......................... 
Tak/Nie
	

Statyw metalowy
jezdny z wysięgnikiem do projektora i regulacją wysokości.
.......................... 
Tak/Nie



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



  

