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Zadanie 6 – Dostawa sprzętu multimedialnego dla Wydziału Biotechnologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
Szczegółowe parametry techniczne sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej w 
sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych  

przez wpisanie w kolumnie III „ tak” lub „ jak obok” lub „zgodnie z 
wymaganiami” oraz przez wpisanie nazwy producenta i modelu oferowanego 

urządzenia . 
Jeśli zestaw będzie składany z gotowych elementów, proszę podać dla każdego 

elementu nazwę producenta i modelu. 
 

LP. 

 

Minimalne parametry wymagane 

 

Parametry oferowane 
(wypełnia Oferent) 

 

Wykonawca winien jest potwierdzić parametry 

wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w 

kolumnie  III tabeli: „tak” lub „jak obok” lub 

„zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku 

parametrów lub funkcji innych należy je 

podać/opisać. 
 

Ilość 

(szt) 

I 
II III IV 

  Monitor interaktywny 
 
1.1.Przekątna ekranu: co najmniej 65”  
1.2.Źródło Podświetlenia: DLED 

1.3.Rozdzielczość: UHD 3840x 2160 pikseli 
1.4.Jasność (typowa): 450 nitów 

1.5.Nominalny współczynnik kontrastu (typowy): 
1,200:1 

1.6.Skala kolorów (x% NTSC): 65% 
1.7.Powłoka Anty-Odblaskowa (Anti-Glare) 
Technologia Podczerwień IR Touch 
Technologia Niskiej Emisji Spektrum Niebieskiego 
Widma 
1.8.Dotykowy Interfejs x4 (USB typ B) 
1.9.Systemy Operacyjne Windows 10 
1.10.Oprogramowanie: EZWrite 4.0 
1.11.Liczba Punktów Dotyku: Do 10 Punktów 
Dotyku 
1.12.Wbudowany głośnik: 20W x 2 
1.13.Półka na pióro dotykowe 
1.14.Pilot zdalnego sterowania 
1.15.Gwarancja min.  36  miesięcy 
1.16.Producent/Model 
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  Projektor multimedialny (przenośny) 
 

2.1.Typ projektora: Biznes i edukacja 

2.2.Jasność-  3400 ANSI lm (tryb normalny)/ 2110 
ANSI lm (tryb ECO) 

2.3.Rozdzielczość: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 

2.4.Kontrast: 15000:1 

2.5.Współczynnik odległości: 1,38-1,68 : 1 

2.6.Odległość od ekranu dla obrazu 60” : 1,8 -
2,17m   
2.7.Szerokość obrazu: do 5,5 m 
2.8.Waga: nie większa niż: 2.9 kg 
2.9.Wymiary -  nie większe niż: 35 x 30 x 95 mm 
2.10.Gwarancja min.  24  miesięcy 
2.11.Producent/Model 
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  ZESTAW: 
TABLICA INTERAKTYWNA  

 1 



 

+ 
 PROJEKTOR 

 
3.1.Przekątna tablicy: co najmniej 105” 

3.2.Przekątna powierzchni roboczej: co najmniej 
100” 

3.3.Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni 
3.4.Rodzaj powierzchni: matowa, porcelanowa, 
suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie 
nie wpływa na działanie tablicy  

3.5.Format obrazu: 16:10 

3.6.Rozdzielczość rzeczywista: 32768x32768 

3.7.Prędkość kursora: co najmniej 120 cali / 
sekundę 
3.8.Wymiary tablicy: co najmniej 2270x1400x36 
mm 
3.9.Waga tablicy: nie więcej niż 35 kg 
3.10.Akcesoria: mobilny stojak, inteligentna 
półka na pisaki, kabel USB (6m), uchwyty do 
montażu na ścianie, wskaźnik teleskopowy, 
wymazywacz w formie pisaka 
3.11.Oprogramowanie: powinno zawierać wiele 
zaawansowanych funkcji ułatwiających interaktywną 
pracę;  
3.12.Język oprogramowania:  polski 
3.13.Typ projektora: Krótkoogniskowy 
3.14.Technologia : DLP 
3.15.Rozdzielczość: 1.920 x 1.080 (FullHD)  
3.16.Kontrast: 10000:1 
3.17.Jasność: 3500 ANSI lm 
3.18.Współczynnik odległości: 0.33:1 
3.19.Odległość od ekranu: 0.66-0.83 m 
3.20.Wbudowany głośnik: co najmniej 2 x 10W 
3.21.Waga: nie więcej niż 5 kg 
3.22.Gwarancja:  

 min.  36  miesięcy na tablicę, dożywotnia 
gwarancja na powierzchnię; 

 min. 36 miesięcy na projektor oraz min. 
12 miesięcy  (min. 1000h) na lampę 
projekcyjną 

3.23.Producent/Model 

 

 

……………………………………………………………………                            ……………………………………………………………………… 
(miejscowość, data)                     (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 

 

 


