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ZaI雀CZnik nr 2

do zapytania ofertowego

UMOWA NR RFB.

Zawarta w dniu …………………… 2017 r. w Widawie pomi?dzy:

Gmina Widawa z siedziba ul. Rynek Kofoiuszki l O, 98‑1 70 Widawa reprezentowanq przez:
W6jta Gminy Widawa ‑ mgr Micha霊a WIodarczyka

PrZy kontrasygnacie Skarbnika Gminy ‑ Pani HIZbiety PIuty
ZWan年W tre§ci umowy

Zamawiこかecym

ZWanym dal亭主,Wykonawca

O naSt?Pl彊Cej tresti:

蓑田

1. Umowa zostqie zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zam6wienia o wartofoi
szacunkow♀i nie przekraczヰiqc匂30 000 euro, PrZeprOWadzonego na podstawie zarzqdzenia
Ⅲ 1 1/2O17 WQjta Gminy Widawa z dnia l lutego 2017 r. w sprawie ustalonego Regulaminu

udzielania zam6wieh publicznych, kt6rych wartoS6 nie przekracza wyraめn匂w zlotych

poIski r6wnowartofoi kwoty 30 000 euro, na POdstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 tycznia
2004 r. Prawo zam6wie丘publicznych (Dz.U. z 2017 r., POZ. 1579 z p6Zn. zm.)・

2. Przedmiotem zam6wienia jest zakup i dostawa sprz?tu ICT, audiowizualnego oraz tablic
interaktywnych wraz z oprogramowaniem do SzkoIy PodstawowQj w Widawie, Girma乙jum
w widawie, Szkoly PodstawowQj w Chociwiu, Girm

埼un w Chociwiu oraz do FilialnQj

SzkoIy PodstawowQj w Ochlach.
3. Opis przedmiotu umowy w tym szczeg6fowy wykaz urzqdzeh, mi匂sce ich dostarczenia
zostaly okrestone w zalaczniku ur l do niniQjsz匂umowy.

4. Prqjekt realizowany w ramach projektu

Szko書a

‑

kierunek na przyszto§6

wsp61finansowanego ze stodk6w Europejskiego Funduszu Spolec乙nego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego W(直w6dztwa L6dzkiego na lata 2014‑2020, O§
Priorytetowa: XI EdukaQia Kwalifikaqie Umi煎tnosti, Dzialanie XI.1. Wysoka jako鐙
edukapii, Poddziaねnie XI.2 Ksztalcenie og6lne.

§2
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1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si?:
1) dostarczy6 Zamawiaj脅cemu wy均CZnie produkty fabrycznie nowe, WOlne od wad,
Oryginalnie zapakowane, ZgOdne z obowiaz可apymi w stosunku do poszczeg61nego

asortymentu normami ,
2) dostarczy6 i rozladowa6 sprz?t W gOdzinach pracy Zamawiai脅CegO, W teminie i do

mlgSCa WSkazanego przez Zamawiajapego w zalaczniku ur l niniQjsz匂umowy, W
Obecno§ci przedstawiciela Wykonawcy w dniu dostarczenia wyposazenia.

2. W przypadku stwierdzenia, Ze dostarczone materialy sa uszkodzone, POSiadz由wady

uniemozliwiz弱ce uzywanie, nie spe士niz彊wymaga丘Zamawiajacego okreilonych w
Zalaczniku ur l do nini匂szej umowy to Wykonawca wymienl Je na nOWe, PraWidZowe.

3. Odbi6r i sprawdzenie przedmiotu umowy odb?dzie si§ W miejscu dostawy w obecnoSci

PrZedstawiciela Wykonawcy.
4. Przekazanie zostanie potwierdzone protokolem zdawczo‑Odbiorczym.

§3
1. Wykonawca zobowiazしje si? do dostawy sprz?tu multimedialnego w nieprzekraczalnym
terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania mm句SZ句umOWy.
2. Wykonawca, PrZekazujac przedmiot unowy Zamawi魂cemu, dostarczy mu jednocze§nie
wszelkie dokumenty zwi坪ane Z danym przedmiotem, t.j ・ : OPis techniczny urzadzenia,
warunki ekspIoataQji, Certyfikaty, aprObaty techniczne, deklaraqie zgodnofoi, §wiadectwa
bezpiecze血stwa itp. ‑ O ile sa wymagane odrebnymi przepisami・

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiとかecego o dostawie na co n由mniej l dzieh roboczy przed
dostarczeniem sprz?tu multimedialnego do siedziby Zamawiz南CegO. Dostawy b?da
odbywaly

si?

W

gOdzinach:

10:00

do

14‥00.

Wykonawca,

W

ramaCh

naleinego

wynagrodzenia, ZapeWni wniesienie sprz?tu do siedziby Zanawiqiapego.
4. Potwierdzeniem nale乞ytego wykonania przedmiotu umoⅥy b?dzie protok6I odbioru
podpisany bez uwag przez upowaZnionych przedstawicieli Zamawl明CegO i Wykonawcy.

Protok6I odbioru sporzqdzony b?dzie w dw6ch jednobrzmiacych egzemplarzach, PO
jednym dla ka2dej ze Stron.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno鐙i ryzyko zwi雀zane z dostaw脅SPrZetu.
6. Wykonawca o§wiadcza, Ze dysponuje odpowiednim poten?jalem techaic乙no‑

organizacyjnym, kadrowym, finansowym oraz wiedz雀i do§wiadczeniem pozwalajacym

na nalezyte zrealizowanie przedmiotu unowy.
7. Wykonawca zobowi年Zしかv si? POinformowa6 ZamawlaJapegO niezwiocznie, nie p6Zni匂

jednak niz w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, W formie pisemnej o wszelkich
istotnych okoliczno§ciach, kt6re moga mie6 wplyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Jeあli okolicznofoi, O kt6rych mowa, uniemozliwia Wykonawcy prawid土owe lub
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teminowe wykonanie przedmiotu umowy, Zamawi辞南cy ma prawo do odst捌〕ienia od

umowy ze skutkiem natychmiastowym.
8. Jezeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady lub braki
ilo§ciowe to Zamawi魂cy odmawia odbioru do czasu usuni?Cia wad lub dostarczenia

brak可acych element6w zam6wienia.

§4
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaItowe za zakup i dostaw? WyPOSaZenia kt6rym mowa
W §1 ust・ 2 o lacznQj wysoko§ci ……………….brutto (s書ownie∴………….) w tym

POdatek VAT 23%直…………・ Z王(s王owne: ……………) zgodnie ze zIozonq oferta w

tymza:
1) za zakup i dostawa sprzetu ICT, audiowizualnego oraz tablic interaktywnych wraz z
OPrOgranOWaniem, O kt6rym mowa w §1, uSt・ 2, dla Szkoly Podstawowej w Widawie w

WySOkosti‑ ……………‥ Z] brutto ( SIownie∴……………) wtympodatekVAT 23%卓
… Z裏(S暑ownie∴……………‥).

2) za zakup i dostawa sprz?tu ICT, audiowizualnego oraz tablic interaktywnych wraz z
OPrOgramOWaniem,

O

kt6rym

mOWa

W

§1,

uSt.

2,

dla

Gimnazjum

w

Widawie

W WySOko!ci ‑ ……………‥ ZI brutto ( SIownie:……………‥) wtym podatekVAT 23%
直……… ZI(s富ownie: ………………).

3) za zakup i dostawa sprz?tu ICT, audiowizualnego oraz tablic interaktywnych wraz z
OPrOgramOWaniem, O kt6rym mowa w §1, uSt. 2, dla Szkoly PodstawowQj w Chociwiu w

WySOkoSci‑ ……………‥ ZI brutto ( SIownie:……………‥) wtym podatek VAT 23%匂.
……‥ ZI(sIownie∴……………‥).

4) za zakup i dostawa sprz?tu ICT, audiowizualnego oraz tablic interaktywnych wraz z
OPrOgramOWaniem,

O

kt6rym

mowa

w

§1,

uSt.

2,

dla

Gimnazjum

w

Chociwiu

W WySOkofoi ‑ … … … … …‥ ZI brutto ( StoWnie∴ … …… … …) w tym podatek VAT 23%

阜……… Z土(S士ownie: ………………).

5) za zakup i dostawa sprzetu ICT, audiowizualnego oraz tablic interaktywnych wraz z
OPrOgramOWaniem, O kt6rym mowa w § 1, uSt. 2, dla Filialnej SzkoIy Podstawowej w

Ochlach w wysokosti ‑ ……………‥ ZI bru廿o ( SIownie:…,………….) w tym podatek

VAT23%tj………. Z暑(sfownie: ………..…….).
2. Kwota okre§lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizaqi年przedmiotu

unowy w tym koszt transportu, rOZladunku i uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w
dniu dostarczenia przedmiotu zam6wienia
3. Wynagrodzenie umowne okre針one w ust. 1 platne b?dzie w terminie 30 dni od daty

dor?CZenia Zamawl町年Cemu faktury VAT przez Wykonawce, SPOrZadzon匂na podstawie
POdpisanego przez strony unowy protoko書u odbioru.

4. Wynagrodzenie b?dzie platne przelewem na rachunek ba重水owy Wykonawcy wskazany na

fakturze VAT.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wsp6描nansowane ze Srodk6w Europ匂skiego Funduszu

SpoIecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wqiew6dztwa L6dzkiego
na lata 2014‑2020.
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1. Strony unowy zobowiazuja si? do pe士nQj wsp6Ipracy w ramach realizowanego zam6wienia

OPartQj na wzajemnym zaufaniu.
2. Strony zobowiazuj雀Sie do udzielania kazdorazowo peln?j infomaqii na temat stanu

realizaqii umowy w tym informaqii dotyczapych zakupu i dostawy sprzetu.
3. Do merytorycznQj i logistycznQj wsp6王pracy w wykonywaniu zadania upowaznia si?:

1) ze strony Zamawi乙彊cego:

a) dla Szko書y PodstawowQj oraz Girma乙jum w Widawie

‑

Pani Renata Graczyk,

tel. 604 169 299
b) dla SzkoIy PodstawowQj w Chociwiu, Gimnazjun w Chociwlu oraz dal Filialn匂Szko王y
Podstawowej w Ochlach Pani Jadwiga Kaczmarek, tel・ 503 146 081

2) ze strony Wykonawcy ………………・つtel……・…・・・…・

§6
1. Strony zastrzegqi雀naSt?P¥療Ce kary unowne:
1 ) Wykonawca zobowi年Zany jest do zapIaty kar umownych:
a) za zwfok? W Wykonaniu przedmiotu unowy w wys. 1 % wynagrodzenia brutto okre§1onego

w § 4 ust工za kazdy dzie丘zwfoki,

b) w wypadku odstapienia od unowy przez Zamawiajapego z winy Wykonawcy lO%
wynagrodzenia okre釘onego w § 4 ust・ 1 brutto,

c) za zwioke w usuni?Ciu wad w okresie r?kQimi i gwaranqii, W WySOkosti l % wynagrodzenia
okre乱onego w § 4 ust.1 brutto za kaZdy dzieh zwloki liczap od nastennego dnia po uplywie
terminu okre乱onego do usuni?Cia wad;

2) Zamawiajacy zobowiqzany jest do zapねty kar unownych:

a) w wypadku odstapienia od unowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego lO%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. W przypadku gdy dostarczone urzadzenia sa uszkodzone, POSiadaja wady uniemozliwi乞彊ce
uzywanie, nie speinic弱wymagah Zamawiai雀CegO Okre釘onych w
zalaczniku m l do u皿owy a Wykonawca nie wymlemJe na nOWe, PraWidlowe to

Zamawiajacemu przysfuguje prawo do naliczenia kary umown尋O kt6I匂mowa
W§6ust. 1 pktl lit.c.

3. Strony moga dochodzi6 na zasadach og6lnych odszkodowania przewyzszaj雀CegO

ustalone kary umowne.

各u「Opejsk障und u5Z Spole⊂乙ny
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4. Kwoty naliczone z tytulu kar umownych b?d雀potrapone z faktury VAT wystawionQj przez

Dostawce za wykonanie przedmiotu zam6wienia.
5. ZamawlaJaCy ZaStrZega SObie prawo do odstapienia od umoⅥy W raZie wystapienia istotn匂

Zmiany okoliczno§ci powodl彊cQj ,あwykonanie umowy nie le乞y w interesie

Publicznym, CZegO nie mozna byto przewidzie6 w chwili zawarcia umowy.

§7

1. Wykonawca udziela … …. mleSl?CZnej gwaranQii na przedmiot umowy.

2. Bieg teminu gwarancyjnego przedmiotu umowy rozpoczyna si? W dniu dokonania przez
Zamawiaiacego odbioru bez zastrzeZe丘,

3. W okresie ot)j?tym gWaranCja Wykonawca w ramach wynagrodzenia unownego
Okrestonego w § 4 ust. 1 zobowiazanyjest do:

a) Naprawy przedmiotu dostavy lub jego cz挙ci, W PrZyPadku wystapienia

jakichkoIwiek wad w jego fumkqionowaniu, W teminie 2 dni roboczych od chwili
OtrZymania informaqii o wystapieniu wady zgodnie z ust. 4, Z ZaStrZe乞eniem lit. b;

b) Wymiany przedmiotu dostawy b担乞jego czeSci na nowy i wolny od wad w

przypadku wystapienia niemozliwych do naprawienia wad w teminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania infomaqii o wystapieniu wady.
4. W razie wystapienia wad w fuIlkqionowaniu przedmiotu dostawy lub jego cz肇ci,

Zamawiajacy niezwiocznie powiadomi Wykonawc? telefonicznie lub mailem.
5. Wszelkie koszty zwiazane z naprawami ponosi Wykonawca.

6. W przypadku dwukrotnego nieskutecznego usuni?Cia tQj samej wady , Wykonawca
zobowiazuje sie do wymiany towaru wadliwego na towar wolny od wad・

7. W przypadku rozbieznofoi pomi?dzy warunkami gwaranqii zawartymi w kartach
Gwarancyjnych a zapisami Umowy, Strony wiaza postanowienia niniQj szej Umowy.

§8
1. Zanawi魂cy przewid可e mozliwoS6 wprowadzenia istotnych zmian postanowieri zawar鳴
umowy z wybranym Wykonawca w stosunku do tresti oferty, na POdstawie ktor匂

dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalne beda zmiany umowy wynikaj年ce w szczeg6lno§ci z:

a) zmiany jakichkoIwiek ustaw, rOZPOrZadze血i przepis6w i imych dokument6w, W tym

dokunent6w programowych Regionalnego Programu Operacyjnego W(bew6dztwa
L6dzkiego 20 14‑2020 maj雀Cych wpIyw na realizaQje zam6wienia;
b) przyczyn zewn印rznych niezale如ych od Zamawiqiacego oraz Wykonawcy, a m魂cych
WPIyw na prawidlow魯realizaqje zam6wienia;

c) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zam6wienia, majacych
wplyw na korzystni♀i sze i bardziej efektywna jego realizaQje;
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d) zmian organizacyjnych Zamawi魂cego, m魂cych wplyw na realizaqje przedmiotu

zam6wienia.

3. Zamawiqiacemu przysluguje r6wniez mo瓦iwoS6 zmiany terminu realizapii zam6wienia:

a) proporQjonalnie wydhlZy6 w przypadku, gdy w wyniku procedury wyboru op6Zni si?
POdpisanie umowy;

4. Zamawiz彊cy dopuszcza zmiang parametr6w dostarczonego sprzetu w przypadku, gdy na
ry重正u jest niedostepny lub zostal wycofany przez producenta lub wprowadzony

(ZaStaPiony) zostal model o lepszych parametrach, PrZy CZym Zmiana nie b?dzie
PrOWadzila do zmiany wynagrodzenia・
5. Wszelkie zmiany postanowie丘niniQj sz匂unowy wymag牽ia formy pisemnQj pod rygorem

niewaznoici.

6. Strony nie moga dokona6 zmian postanowieh zawartQj unowy na niekorzystnych dla

Zamawied apego.

§9

W sprawach nie uregulowanych niniQjszq umowa m彊zastosowanie przepisy Kodeku

Cywilnego.

§10
W przypadku powstania sporu w zwiazku z realizapi隼niniQjszej umowy, Strony zgodnie

o§wiadczaja, Ze poddadzq si? rOZStrZygni?Ciu sqdu powszechnego wiaSciwego dla siedziby
Zamawiaj雀cego.

§11

Umow? SPOrZadzono w dw6chjednobrzmiapych egzemplarzach, W tymjeden egzemplarz dla

Zamawiajapego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAVnAJACY

回書
Sp「zetICT,Audiowizu

巨.「豊豊鶉

alny,Tabiicainte「aktywnawrazzoprog「amowaniem

SzkoねPodstawowaWidawa,uI.Wieiui干ska17。98‑170Widawa
L.p.

l.

Na乙wa

Tablicainteraktywna

MoZliwo誇

Opis

pisania

przez

4

重Io5̀

osoby,Obsluga

2szt.

gest6w,Powierzchniaaktywna166,5xl16,Format
Obrazu

4:3.Paskiskr6t6w

poobustronach,

Zgodno§6zsystemamioperacyjnymiWindows
2000/XPNista/7/8(32i64

bity),Linux,Mac

OsTechnoIogiapozyQjonowaniewpodczerwieni,
Obsfuga

paleclub

dowolny

PrZedmiot.Podねczenie

do

nieprzezroczysty

komputera/zasila血ie

POrtUSB,Rozdzielczose9600x9600dpi(6001pi)
PredkoS6

odczytu

WSP6lrz?dnych

Pierwsza

kropka:25ms,Ci雀gIakropka:8msPowierzchnia
tablicy

ceramiczna

e3,

SuChoscieralna,

magnetycznaWzestawie3pisaki,WymaZyWaCZ,
WSkaZnikteleskopowyMultimedialnainstruk♀ia
Obs士ugi

一Krokpokroku

Standardowyprzew6d

5mUSBA‑A,dopodねczeniatablicyzlaptopem
POtrZebnyjestkabelUSBkt6ryzn句dowa6siew
ZeStaWieztablicq,dopod車czenialaptopa.

2.

Laptop

EkranLEDoprzekatnej15.6

orazrozdzielczoScia

1szt.

1366x768.Procesorocz?StOtliwoあinieniZszQj

1.7GHz.Pamie6RAMDDR3owielkoScinie
mni♀iniz6GB.DysktwardyHDDop(jemno;ci
nie

mniej

nizITB.Zainstalowany

system

OPeraC)jnyWindows8.1PL64‑bit・Z量aczeHDMI.
Komputerpowinienpoprawniewsp6申racownica

ZZaOferowanymsystememoperacyjnym.

3.

PrQiektordotablicy
multimedialnej

RozdzielczoS6

natywna

lO24

x

768(ⅩGA),

Proporqieobrazu4:3,KontrastllOOOO:1,Jasno誇

13300ANSILumen6w(Ok.75%wtrybieEco),
Moclampy
Obiektyw

270WAC(162WACTrybEco)
F=2.4,]≒6.5

mm,Wsp61ezymik

PrqiekQjiO.56:1,Odleglo;6prQjekqii[m]0.68‑
l.76HDMITM

W華cie:2xHDMITM(gt?bia

koIoru,SynChronizaqiaobrazuid乞wieku)Sygnal

VideoWQj§cie:1xRCAAudio

W華cie工x3.5

mmStereoMiniJack;1xRCAStereo.Wyj§cie:1

X3.5mmStereoMiniJack(Variable)Mikrofon
W華Cie工x3.5mmMonauralMiniJack(Dynamic

mic/Condensermic)ControIWQj;cie:1xD‑Sub
9

pin(RS‑232)(meskie)LAN

Ix

RJ45;

OpqionalnezねczeWLANUSBIxTypeA(USB
2.Ohighspeed);1xTypeB3DSyncWyj§cie:lx

MiniDIN(zlapze3‑Pinowe)VideoNTSC;NTSC
4.43;PAL;PAL‑M;PAL60;SECAM,Prqiektordo
tablicyinteraktywneiwzastawieposiadakabel

HDM.

1szt.

4.

RadioodtwarzaczCD

WyposaZonywbezpo缶edniepoねczenieUSBi

1szt.

g書oin主kiBassReflex.Calkowitamocw)肇ciowato

12WRMS.BezpoSrednieodtwarzanieplik6w
MP3/WMAprzezpo書apzenieUSBMagnetofonz
automatycznym

zatrzymyWaniem

Cyfrowe

Strqieniezpami?Ciastaqiizapewniadodatkowa
WygOd?WejScie

audio

u]atwia

odtwarzanie

muzykizurz脅dze丘przeno5nychOdtwarzanieplyt

MP3/WMA‑CD,CDiCD‑RW

automatyczna

kompre?ja.
5.

Pakietoprogramowania biurowe蜜o

MicrosoftOffice2013edulubr6wnowa乞ny.

1szt.

SprzetICT,Audiowizua獲ny,Tablicainteraktywnawrazzoprogramowaniem
Gimnaz二iumWidawa,ul.Wieluhska17,98‑170Widawa
L.p.

1.

Nazwa

Tablicainteraktryna

Opis

MoZliwo$6

pisaniaprzez

gest6w,Powierzchnia

Formatobrazu

4

aktywna

Ilo鐙

0SOby,Obsfuga

ls乙t.

166,5xn6,

4:3.Paskiskr6t6w

poobu

stronach,ZgodnoS6zsystemamioperacyjnymi

Windows2000/XPNista/7/8(32i64bity),Linux,
Mac

OsTechnologia

pozyqjonowanie

POdczerwieni,Obsluga
nieprzezroczysty

paleclub

przedmiot.Podねczenie

komputera/zasilanie

port

w

dowolny
do

USB,Rozdzielczo§6

9600x9600dpi(6001pi)Pr?dkoS6odczytu
WSP6嘉rz?dnychPie「wszakropka:25ms,Ciag壬a

kropka:8msPowierzchniatablicyceramicznae3,

SuChoscieralna,magnetyCZnaWzestawie3pisaki,
WymaZyWaCZ,

WSkaZnik

teleskopowy

Multimedialnainstrukqiaobsfugi一

Krokpokroku

Standardowy

USB

przew6d

5m

A‑A,do

POdk[CZeniatablieyzlaptopempotrzebnyjest

kabelUSBkt6ryznajdowa6siewzestawiez
tablica,dopodねczenialaptopa.

2.

Prqiektordotablicy
multimedialnQi

RozdzielczoS6natywna

lO24x768(XGA),

Proporqjeobrazu4:3,KontrastllOOOO工,JasnoS6

13300ANSILumen6w(Ok.75%wtrybieEco),
Moclampy
Obiektyw

270WAC(162WACTrybEco)
Fこ2.4,f==6.5mm,Wsp61ezymik

PrqiekQjiO.56:1,Odleg量oS6prQjekqii[m]0.68‑

1・76HDMITM

W蛮cie:2xHDMITM(gIebia

koIoru,SynChronizaqiaobrazuid乞wi?ku)Sygnal

VideoW郎Cie:1xRCAAudioW♀jfoie:1x3.5

mmStereoMiniJack;1xRCAStereo.Wyjfoie:1
X3.5mmStereoMiniJack(Variable)Mikrofon
W♀jicie:1x

3.5

mm

MonauralMiniJack

(Dynamicmic/Condensermic)ControIW♀j§cie:

1xD‑Sub9pin(RS‑232)(meskie)LANIxRJ45;
OpcjonalnezねczeWLANUSBIxTvPeA(USB

lszt.

2・Ohighspeed);1xTypeB3DSyncWv串cie:lx

MiniDIN(Zねcze3‑Pinowe)VideoNTSC;NTSC

4.43;PAL;PAL‑M;PAL60;SECAM,PrQiektor
dotablicyinteraktywnqiwzastawieposiadakabel HDMI.
3.

Laptop

EkranLEDoprzekatn♀i15.6

orazrozdzielczofoia

2szt.

1366x768.Procesoroczestotliwo$cinieniZsz匂

1.7GHz.Pamie6RAMDDR3owielkoScinie
mni♀jniz6GB.DysktwardyHDDop(jemnofoi
nie

mniej

nizITB.Zainstalowany

system

OPeraCyjnyWindows8.1PL64‑bit.ZlaczeHDMI.
Komputerpowinienpoprawniewsp6書pracownica

ZZaOferowanYmSyStememOperaCyinym.

4.

Aparatfotograficzny

RozdzielczoS6:20,3Mpix,ZbliZenieoptyczne:
40x,Ogniskowa(dla

35mm):24‑1200

lszt.

mm,

Stabilizatorobrazu:OptYCZnV.

5.

Uchwytfoiemydo
PrQiektora

UchwytSciennykompatybilnyzprcjektoremdo

1szt.

tablicyinteraktywn♀j.

6.

Pakietoprogramowania biurowego

7.

Papierfotograficzny

MicrosoftOffice2013edulubr6wnowa2ny.

FormatA4matowy.WopakowaniulOOszt.

1szt.

50pakowa五Ⅹ 100a丁kuszv

Sprz?tICT,Audiowizualny,Tablicainteraktywnawrazzoprogramowaniem

Szko!aPodstawowawChociwiu,Chociw191,98‑170Widawa
L.p.

1.

Nazwa

Tablicainteraktywna

Opis

Ilo鈴

TablicaposiadamoZliwo$6pisaniaprzez4osoby,
Obsluga

gest6w,

Powierzchnia

1szt.

aktywna

166,5xl16,Formatobrazu4:3.Paskiskr6t6wpo
Obustronach,Zgodno§6zsystemamioperac)弓nymi

Windows2000/XPNista/7/8(32i64bity),Linux,
Mac

OsTechnoIogia

POdczerwieni,Obsh]ga
nieprzezroczysty

Paleclub

port

w

dowo獲ny

przedmiot.Podねczenie

komputera/zasilanie

9600x9600

pozyqionowanie

do

USB,Rozdzielczo$6

dpi(6001pi)Pr?dkoS6odczytu

WSP6書rzednychPierwszakropka:25ms,CiagIa

kropka:8msPowierzchniatablicyceramicznae3,

SuChoscieralna,magnetyCZnaWzestawie3pisaki,
WymaZyWaCZ,

WSkaZnik

teleskopowy

Multimedialnainstrukqiaobs九gi

Krokpokroku

Standardowy

USB

przew6d

5m

POdねczeniatablicyzlaptopem

A‑A,do

potrzebnyjest

kabelUSBkt6ryznatdowa6siewzestawiez
tablica,dopodねczenialaptopa.

2.

Laptop

EkranLEDoprzekatnQj15.6

orazrozdzielczo;cia

1366x768.Procesorocz?StOtliwo$cinieniZsz♀j

1.7GHz.Pamie6RAMDDR3

owielko§cinie

1s乙t.

mm♀)niZ6GB.DysktwardyHDDopQjemnoSci
me

mni匂

ni乞ITB・Zainsta】owany

system

OPeraCyjnyWindows8・1PL64‑bit.Z車czeHDMI.
Komputerpowinienpoprawniewsp6書pracownica

ZZaOferowanymsystememoperacyjnym.

3.

Prqiektordotablicy
multimedia音n?j

Rozdzielczo誇natywm

lO24x768(XGA),

1szt.

Proporqieobrazu4:3,KontrastllOOOO:1,Jasno誇

13300ANSILumen6w(Ok.75%wtrybieEco),
Moclampy
ObiektyW

270WAC(162WACTrybEco)
F=2.4,f=6.5mm,Wsp6士czymik

PrqiekqiiO.56:l,Odleglo;6prqiekqii[m]0.68‑
1・76HDMITM

Wej§cie:2xHDMITM(gl?bia

koIoru,SynChronizaqjaobrazuidZwi?ku)Sygnal
VideoW華cie:1xRCAAudioWQjfoie:1x3.5
mmStereoMiniJack;lxRCAStereo.Wyj§cie:1

X3.5mmStereoMiniJack(variable)Mikrofon
W華cie:1x

3.5

mm

MonauralMiniJack

(Dynamicmic/Condensermic)ControIW華cie:

1xD‑Sub9pin(RS‑232)(m?Skie)LANIxRJ45;

OpQjonalnezIaczeWLANUSBIxTypeA(USB
2.Ohighspeed);1xTypeB3DSyncW)串cie:1x

MiniDIN(zlqcze3‑Pinowe)VideoNTSC;NTSC
4.43;PAL;PAL‑M;PAL60;SECAM,Prqiektor
dotablicyinteraktywnejwzastawieposiadakabel

HDMI.
4.

Uchwyt∴Scienny

PrQjektora

do

Uchwytstiemykompatybilnyzprqiektoremdo

1szt.

tablicyinteraktywn9j.

SprzetICT,AudiowizuaIny,Tablicainteraktywnawrazzoprogramowaniem

GimnaziumwChociwiu,Chociw191,98‑170Widawa
L.p.

1.

N租zwa

Tablicainteraktywna

Opis

量lo鐙

Tablicaposiadamo21iwoS6pisaniaprzez4osoby,
ObsIuga

gest6w,

Powierzchnia

aktywna

166,5xl16,Fomatobrazu4:3.Paskiskr6t6wpo
Obu

stronach,

ZgodnoS6

z

systemami

OPeraC克nymiWindows2000/XPNista/7/8(32i
64

bity),

Linux,

Mac

OsTechnoIogia

POZyQjonowaniewpodcze「wieni,Obsh]gaPalec
lub

dowolny

nieprzezroczysty

przedmiot.

Podねczeniedokomputera/zasilanieportUSB,

Rozdzielczost9600x9600dpi(6001pi)Pr?dkoS6
Odczytuwsp6irz?dnychPierwszakropka:25ms,
Ciagta

kropka:8ms

Powierzchnia

tablicy

Ceramicznae3,SuChoscieralna,magnetyCZnaW
ZeStaWie

3

pisaki,vymaZyWaCZ,WSkaZnik

teleskopowyMultimedialnainstrukqiaobshlgi
Krokpokroku
A‑A,do

Standardowyprzew6d5mUSB

podlaczenia

tablicy

zlaptopem

POtrZebnyjestkabelUSBkt6‑yZnヰidowa6si?W

ZeStaWieztablica,dopodIaczenialaptopa.

1szt.

2.

Laptop

Ekran

LED

o

przekatnQj

rozdzielczo§ci雀1366

x

15.6

oraz

768.Procesor

1szt.

o

CZ?StOtliwoScinieniZszQjl.7GHz.Pami?6RAM
DDR30WielkoSciniemniejniz6GB.Dysk
twardyHDDopqiemnofoiniemniejni乞1TB.

ZainstalowanysystemoperacyjnyWindows8.1
PL64‑bit.ZねczeHDMI.
KomputerpowlnlenPOPraWnleWSP6士pracownica

ZZaOferowanymsystememoperaeyjnym.

3.

Prqiektordotablicy
multimedialnQj

RozdzielczoS6natywnalO24x768(XGA),

Propor匂eobrazu

1s乙t.

4:3,KontrastllOOOO弓

JasnoS613300ANSILumen6w(Ok.75%w

trybieEco),Moclampy270WAC(162WAC
TrybEco)Obiektyw

F=2.4,隼=6.5mm,

Wsp61czynnikprqiekQjiO・56:1,OdlegloS6

Prqiekqii[m]0.68‑1.76HDMITMW?jScie:2x

HDMITM(glebiakoIoru,SynChronizaQiaobrazui
dZwi?ku)SygnalvideoW挙Cie士xRCAAudio
W♀jicie:1x3.5mmStereoMiniJack;1xRCA

Stereo.WyjScie:1x3.5mmStereoMiniJack
(Variable)Mikrofon

W華cie:1x

3.5

mm

MonauralMiniJack(Dynamicmic/Condenser
mic)ControIW♀jScie:1xD‑Sub9pin(RS‑232)

(meskie)LANIxRJ45;Opqionalnezlacze

WLANUSBIxTypeA(USB2.Ohighspeed);
lxTypeB3DSync

Wyjfoie:1xMiniDEN

(Z[apze3‑Pinowe)Video

NTSC;NTSC4.43;

PAL;PAL‑M;PAL60;SECAM,Pr。jektordo

tablicyinteraktywnQjWZaStaWieposiadakabel

HDML
4.

UchwytSciemydo

PrQiektora

Uchwyt§ciemykompatybilnyzp一句ektoremdo

1szt.

tablicyinteraktywnej.

SprzetICT,Audiowizualny,Tablicainteraktywnawrazzoprogramowaniem
Filia看naSzkoIaPodstawowawOchlach,Ochle2A,98‑170Widawa
L.p.

工

Nazw租

Tablicainteraktywna

Opis

量lo室う

TablicaposiadamozliwoS6pisaniaprzez4

OSOby,ObsIugagest6w,Powierzchnia
aktywna166,5xl16,Formatobrazu4:3.Paski
Skr6t6wpoobustronach,Zgodno飴z

SyStemamioperacyjnymiWindows

2000/XPNista/7/8(32i64bity),Linux,Mac
OsTechnologiapozyqonowanleW

POdczerwieni,Obsfugapaleclubdowolny
nieprzezroczystyprzedmiot.Podねczeniedo
komputera/zasila皿ieportUSB,RozdzielczoS6

9600x9600dpi(6001pi)Pr?dkoS60dczytu
WSP6IrzednychPierwszakropka‥25ms,Ciag事a

kropka:8msPowierzchniatablicyceraniczna

e3,SuChoscieralna,magnetVCZnaWzestawie3

1szt.

Pisaki,WymaZyWaCZ,WSka乞nikteleskopowy

MultimedialnainstrukQjaobsIugi

kroku

Krokpo

Standardowyprzew6d5mUSBA‑A,

dopodねczeniatablicyzlaptopempotrzebny
jestkabelUSBkt6ryzn亘idowa6si?WZeStaWie

Ztablica,dopodlaczeniaIaptopa.

2.

PrQiektordotablicy
multimedialn♀j

RozdzielczoS6natywnalO24x768(XGA),

ProporQjeobrazu

1szt.

4:3,KontrastllOOOO:1,

Jasno§613300ANSILumen6w(Ok.75%w

trybieEco),Moclampy270WAC(162WAC
TrybEco)Obiektyw

F二2.4,f=6.5mm,

Wsp61czynnikprqiekqiiO.56:1,OdlegIo鐙
Prqiekqii[m]0.68‑1.76HDMITMW♀jScie:2
X

HDMITM(gl?bia

koIoru,SynChronizapja

ObrazuidZwi?ku)Sygnalvideo

W♀jScie:1x

RCAAudioW華cie:1x3.5mmStereoMini

Jack;1xRCAStereo.Wyjfoie:1x3.5mm
StereoMiniJack(variable)MikrofonW華cie:

lx3.5mmMonauralMiniJack(Dynamicmic
/Condensermic)ControIWc舞cie:1xD‑Sub9
Pin(RS‑232)(m?Skie)LAN

Ix

RJ45;

Op匂onalnezlaczeWLANUSBIxTypeA

(USB2.Ohighspeed);1xTypeB3DSync
Wyj§cie:1xMiniDEN(ZIacze3‑Pinowe)Video

NTSC;NTSC4.43;PAL;PAL‑M;PAL60;
SECAM,PrQjektordotablicyinteraktywnQjw
ZaStaWieposiadakabelHDMI・

3.

Laptop

Ekran

LED

o

przekatnej

rozdzielczofoiq1366

x

15.6

一

768.Procesor

oraz

2szt.

o

CZ?StotliwoScinieni2szQjl.7GHz.Pamie6
RAMDDR3owielkofoiniemniejni乞6GB.
DysktwardyHDDopqjemnoSciniemn車niz
1TB.Zainstalowany

system

operacyjny

Windows8.1PL64‑bit.Z車CZeHDMI.

KomputerpowmlenPOPraWme
WSP6宣pracownicazzaoferowanymsystemem

5.

Uchwytfoiennydo
prqie撫ora

7.

Uchwyt6ciennykompa勺′bilnyzprQjektoremdo

lszt.

tablicyinteraktywn♀i.

KabelHDMIodfugofoilOmetr6w.

lszt.

