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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dostawa sprzętu multimedialnego 

1. Zadanie nr 1       

Dostawa projektora konferencyjnego  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora konferencyjnego w ilości 1 szt.  
 
Lp. Parametry, funkcjonalność 

1. Projektor przeznaczony do instalacji w sali wykładowej zapewniający obraz 
wysokiej jakości przy intensywnym oświetleniu  

2. Wyświetlana rzeczywista rozdzielczość: minimum 1920x1200 pikseli 

3. Obsługiwane inne rozdzielczości: HD1080, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, HD 
720 

4. Obsługiwane rozdzielczości wejściowe: do co najmniej 3840 x 2160 pikseli 

5. Obiektyw pozwalający na wyświetlanie obrazu o szerokości ok. 4 m z odległości 
ok. 5,5-6,5 m 

6. Manualna regulacja ostrości 
7. Manualny zoom optyczny  
8. Źródło światła: laser 
9. Jasność co najmniej 6000 lumenów zgodne z normą ISO 21118:2012 

10. Żywotność źródła światła co najmniej 20000 godzin w trybie maksymalnej 
jasności. 

11. Złącza sygnałowe co najmniej: 2x HDMI, 1x VGA (D-sub 15 pin), 1xHDBaseT. 
12. Złącza kontrolowania urządzeniem: RS232, Ethernet 

13. 
Obudowa umożliwiająca instalację na uchwycie sufitowym. Należy dostarczyć 
uchwyt pozwalający na instalację projektora na poziomej rurze o średnicy ok 
50mm 

14. 
Sterowanie projektorem za pomocą pilota, aplikacji lub przeglądarki 
internetowej przez interfejs Ethernet oraz za pomocą złącza RS232 (producent 
musi udostępniać dokumentację do tego protokołu) 

15. 
Projektor zainstalowany będzie w trudno dostępnym miejscu i sprawność 
chłodzenia nie może być ograniczana przez elementy typu filtry wymagające 
cyklicznego czyszczenia lub wymiany.  

16. Wykonawca zainstaluje i uruchomi projektor w pomieszczeniu Zamawiającego 
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17. 

Wykonawca dokona integracji dostarczanego projektora z centralnym 
kontrolerem sterowani AMX NETLINK NI-3100 oraz aplikacją Delta DCS 
wykonaną przez firmę  
DELTA SP.J. Krentowski, Hus, z siedzibą przy ul. Węglowej 6A, 15-121 
Białystok,  
lub przeprogramuje kontroler i wykona własną aplikację (z zachowaniem 
wszystkich obecnych funkcjonalności) do sterowania za pomocą komputera z 
panelem dotykowym, 
lub zleci innemu podmiotowi wykonanie odpowiedniej modyfikacji systemu 
sterowania. 
Koszty związane z dostosowywaniem, lub wytworzeniem nowej aplikacji ponosi 
Wykonawca 

18. 
Wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający, pilot + baterie, uchwyt do montażu 
na poziomej o średnicy ok 50mm (rampa, kratownica), 2 kable HDMI (o 
długości 1-1,5m) 

19. Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 
 
 

2. Zadanie nr 2       

Dostawa zestawów nagłośnienia do Sali dydaktycznej 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów nagłośnienia do Sali dydaktycznej w ilości   

6 szt. 
Lp. Parametry, funkcjonalność 

1. 

Stereofoniczny wzmacniacz miksujący audio o mocy co najmniej 2 * 25W 
(RMS), ze złączami:  
- 3 wejścia liniowe stereo – złącza RCA,  
- 1 wejście mikrofonowe- złącze typu JACK, 
- 1 wyjście liniowe stereo – złącza RCA, 
Pasmo przenoszenia  20-20000 Hz 
Regulatory głośności, barwy, balansu i echa 
Obudowa zapewniająca pasywne chłodzenie bez wentylatora oraz 
umożliwiająca montaż na ścianie 

2. 

Para dwudrożnych głośników pasywnych o mocy co najmniej 30 W, 
Obudowa w kolorze białym lub jasnoszarym z ruchomym uchwytem 
umożliwiającym montaż głośnika na ścianie lub suficie oraz zmianę położenia 
głośnika bez konieczności demontażu 

3. Dodatkowe wyposażenie: kabel głośnikowy instalacyjny co najmniej 30m, kabel 
audio miniJACK - RCA stereo o długości co najmniej 1,5 m – 2 szt. 

4. Gwarancja co najmniej 24 miesiące 


