Załącznik nr 1
Opis przedmiotu zamówienia
Część 3: Dostawa urządzeń peryferyjnych do komputerów:
internetowych kamerek komputerowych, słuchawek przewodowych, drukarek i projektorów multimedialnych.
Lp.
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Nazwa urządzenia
Kamerki internetowe
(komputerowe) – szt. 5

Słuchawki przewodowe–
szt. 33

Wymagane minimalne parametry techniczne urządzeń








Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli
Połączenie USB
Zasilania USB
Sensor CMOS
Wbudowany mikrofon
Funkcja aparatu
Gwarancja min. 36 miesięcy











słuchawki nauszne, zamknięte
podłączenie przewodowe
wbudowany mikrofon
wyposażone w złącze jack 3,5 mm
przeznaczone do komputera
możliwość złożenia
długość przewodu min. 1 m
możliwe różne kolory w ramach dostępności (do uzgodnienia)
gwarancja min. 24 miesiące

Nazwa producenta / model*
(wpisuje Wykonawca)

Producent …………………………
Model ……………………………….
Oferowany okres gwarancji:
…………….. miesięcy (min. 36)

Producent …………………………
Model ……………………………….

Oferowany okres gwarancji:
……..…….. miesięcy (min. 24)

3

Drukarki (urządzenia
wielofunkcyjne) –
kolorowe – szt. 3















technologia druku atramentowa
rozdzielczość druku czerń/kolor min. 5760x1440
obsługiwany format A4
podajnik na min. 30 arkuszy0
szybkość druku w czerni wg producenta min. 30 stron/min.
szybkość druku w kolorze wg producenta min. 15 stron/min.
odbiornik papieru na min. 150 arkuszy
wbudowany skaner
możliwość kopiowania dokumentów
złącze USB
praca w sieci po WiFi
urządzenie wyposażone w kabel zasilający oraz tusze startowe
gwarancja producenta min. 36 miesięcy

Producent …………………………
Model ……………………………….

Oferowany okres gwarancji:
…………….. miesięcy (min. 36)

4

Projektor
multimedialny – szt. 3

















kontrast 10000:1
matryca typu DLP
rozdzielczość podstawowa Full HD (1920x1080)
żywotność lamy przy normalnym użytkowaniu min. 4000 h
moc lampy min. 200 W
format obrazu standardowy 16:9
jasność min. 3500 ANSI lumenów
zoom optyczny
korekcja pionowa +/- 30 stopni
wejście HDMI, D-Sub 15-pin, komponentowe, liniowe audio
wyjście D-Sub 15-pin, liniowe audio
port RS232 oraz USB
wbudowane głośnik o mocy min. 10 W
pilot podstawowy
gwarancja producenta min. 36 miesięcy

Producent …………………………
Model ……………………………….

Oferowany okres gwarancji:
…………….. miesięcy (min. 36)

* - podane przez Wykonawcę dane (nazwa producenta / model) muszą jednoznacznie identyfikować zaoferowany asortyment; w przypadku
gdy podany model sprzętu danego producenta obejmuje różne opcje – należy doprecyzować informację zawartą w ostatniej kolumnie.
Wykonawca oświadcza, że zaoferowany asortyment wskazany w ostatniej kolumnie tabeli spełnia wymagane minimalne parametry techniczne
urządzeń.

………………………………………………………..
(podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

