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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy w opisie poszczególnego asortymentu 
należy traktować jako parametry minimalne. 

Wszystkie oferowane urządzenia elektroniczne muszą spełnić wymogi niezbędne do 
oznaczenia produktu znakiem CE. 

Instrukcje obsługi w języku polskim dla tablic interaktywnych, projektorów – załączone do 
protokołu zdawczo – odbiorczego. 

W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsca 
(przedszkola na terenie miasta Brzeg), instalację, uruchomienie oraz zintegrowanie zakupionych 
urządzeń i oprogramowania wchodzących z infrastrukturą przedszkolną; 
 

 

Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych 

Lp. 
Rodzaj pomocy 
dydaktycznej 

Minimalne parametry 
Ilość 
(szt.) 

1 Tablice interaktywne 

Tablica interaktywna ceramiczna- urządzenie ma 
współpracować z komputerem i projektorem multimedialnym, 
działać jak duży ekran dotykowy.  
 
Obsługa tablicy: dotykowo, za pomocą palca, lub pisaków nie 
posiadających żadnych elementów elektronicznych.   
 
Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni, czas reakcji 
dotyku maksymalnie 8ms, czas odpowiedzi dotyku poniżej 
20ms, min. 10 punktów dotyku.   
 
Przekątna zewnętrzna: min. 83”, wymiary min: szer. 175,5cm x 
wys. 128cm,  
proporcje obrazu: 4:3,  
przekątna powierzchni roboczej min. 78,5"",  
wymiary min: szer. 163cm x wys. 115cm. 
 
tworzywo: ceramika- powierzchnia robocza, stal- obudowa i 
plecy tablicy,  
 
gwarancja: 5lat.  
 
Oprogramowanie i sterowniki: Oprogramowanie wspierające 
naukę percepcji ruchowej na tablicy jak również zasobów 
niezbędnych do edukacji przedszkolnej wpisującej się w 
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podstawę programową.  
 
Oprogramowanie interaktywne w języku polskim które pozwoli 
na realizację kreatywnych funkcji takich jak:  
- rysowanie,  
- wstawianie i zarządzanie obiektami, 
- wstawianie figur płaskich i przestrzennych, 
- narzędzia matematyczne  
- narzędzia fizyczne  
- równania chemiczne, 
-  rozpoznawanie pisma odręcznego w języku polskim,  
- nagrywanie i odtwarzanie ruchów wykonywanych na tablicy,  
- integralność z innymi programami (rysowanie, zaznaczanie, 
wstawianie komentarzy),  
- tworzenie tabeli.  
Możliwość nagrywania głosu i zapisu nagrania jako plik audio.  
 
                  
W zestawie: 
- min. 3 pisaki do tablicy- miękkie; wskaźnik teleskopowy z 
miękką końcówką 
- uchwyt do montażu na ścianie 
- sterowniki oraz oprogramowanie do tablicy na płytach CD; 
- kabel USB: długość min.1,5m;    
    

2 Projektory 

 
system projekcyjny: LCD,  
jasność min.: 3200 lumenów zarówno do światła białego jak i 
barwnego, 
kontrast: 15000:1,  
rzut: standardowy,  
rozmiar projekcji: 30 - 350 cale 
proporcje obrazu: 4:3,  
rozdzielczość natywna min: 800 x 600,  
czas pracy lampy: min. do 10000 godzin,  
 
gwarancja: lampa: 1 rok lub 1000h;  
gwarancja na projektor 3lata.  
 
W zestawie: pilot z bateriami, kabel komputerowy; kabel 
zasilający; instrukcja obsługi w języku polskim.  
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3 Uchwyty do projektora 

Uchwyt sufitowo- ścienny do projektora wykonany z metalu, 
przeznaczony do pomieszczeń o wysokości powyżej 3m;  
zakres regulacji: obrót i uchylność +/- 25 stopni i +/- 15 stopni, 
regulacja długości min: 88-155 cm,  
tworzywo: metal; 
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4 Okablowanie Zestaw kabli: USB 10 mb., HDMI 10 mb., zasilający 10 mb. 10 

5 Montaż 

Montaż zestawu tablicy wraz z projektorem, okablowaniem i 
uchwytem w pomieszczeniach wskazanych przez Dyrektorów 
przedszkoli.   
Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie elementy 
konstrukcyjne, gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność 

montażu naściennego. 
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6 Szkolenie 

Praktyczne szkolenie o tematyce związanej z wykorzystaniem 
możliwości instalowanego zestawu oraz z obsługi funkcji 
oprogramowania tablicy interaktywnej.  
Szkolenie należy przeprowadzić dla grupy wskazanych przez 
dyrektora przedszkola nauczycieli/użytkowników ( co najmniej 2 
osoby).  
Szkolenie zostanie przeprowadzone na miejscu instalacji 
każdego zestawu po jego zainstalowaniu przez wykonawcę w 
wymiarze min. 2 godz. lekcyjnych (2x45 minut) dla każdego 
uczestnika, w grupach ustalonych przez Wykonawcę.  
Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów. Każdy 
uczestnik szkolenia zostanie wyposażony przez Wykonawcę w 
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materiały szkoleniowe dotyczące podstawowej obsługi i 
wykorzystania zestawu w procesie edukacji. 
Podstawą rozliczenia realizacji szkoleń będą listy obecności 
uczestników na szkoleniu oraz protokół końcowy odbioru 
podpisany przez osobę upoważnioną 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


