
 Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa monitorów interaktywnych  do sal dydaktycznych  

w ilości 3 szt. w ramach dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom 

niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do 

szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu 

działalności naukowe i spełniającego poniższe wymagania i parametry techniczne: 

 
1. Monitor Interaktywny – 3 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności  

1.  Monitor interaktywny z matrycą dotykową do sali lekcyjnej. 

2.  Matryca dotykowa IPS o przekątnej 65’’ z obsługą co najmniej 10 dotyków. 

3.  Wyświetlana rozdzielczość: co najmniej 3840x2160 pikseli 

4.  Kąt widzenia poziom/pion: co najmniej 170/170 stopni 

5.  Wyświetlana liczba kolorów: co najmniej 1 mld 

6.  Wbudowany komputer z pamięcią RAM co najmniej 2 GB oraz pamięcią flash co 
najmniej 16 GB 

7.  Wbudowany system operacyjny pozwalający wraz z przeglądarką internetową i 
narzędziami pozwalającymi na odtwarzanie prezentacji przygotowanych w aplikacjach 
typu Office 

8.  Bezprzewodowe klonowanie ekranu z urządzeń mobilnych Windows, Anroid, MacOS, 
iOS, Chromebook. Jeżeli wymagane jest dodatkowe oprogramowanie komunikacyjne, 
to powinno być dostępne bez dodatkowych opłat. 

9.  Złącze USB do odtwarzania prezentacji z nośników przenośnych 

10.  Złącza sygnałowe co najmniej: 2x HDMI, 1x VGA, USB (do obsługi panelu 
dotykowego). 

11.  Interfejsy sieciowe co najmniej: przewodowy RJ45 Ethernet, bezprzewodowy WiFi 

12.  Możliwość zarządzania zdalnego urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej 
lub dedykowanego oprogramowania. 

13.  Sterowanie urządzeniem za pomocą pilota sterowania zdalnego, za pomocą 
przeglądarki internetowej lub dedykowanego oprogramowania z wykorzystaniem sieci 
TCP/IP 

14.  Obudowa z uchwytem ściennym. Należy dostarczyć wszystkie niezbędne elementy. 

15.  Wbudowane głośniki stereo o mocy co najmniej 8W 

16.  Zasilanie z sieci energetycznej 240V 

17.  Gwarancja co najmniej 24 miesiące 

18.  Wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania z bateriami, 
kabel DisplayPort/HDMI o długości około 10 m, kabel USB o długości około 10m, 
uchwyt do montażu na ścianie. 

 

 


