
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Część I – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 

Urządzenie wielofunkcyjne 2szt. 
Technologia druku  kolorowa laserowa 

Funkcje drukowania: predefiniowane szablony drukowania, wtyczki (plug-in) do sterownika, wydruk 

tandemowy, wstrzymany, wydruk z USB 

Format i gramatura papieru 64 - 280 g/m
2 
,  

Prędkość kopiowania/drukowania minimalna 30 str. A4/min. (kolor oraz B&W), 16 str. A3 

Rozdzielczość  drukowania 600x600 dpi, 8 bitów na kanał 

Rozdzielczość  skanowania 600x600 dpi, 8 bitów na kanał 

Czas nagrzewania około 30 sek. od właczenia 

Czas pierwszej kopii kolor: około 9 sekund, B&W: około 6,5 sekundy 

Kopiowanie wielokrotne 1-999 

Zoom 25 - 400%  

Pojemność pojemnika papieru: kasety: 2x550 arkuszy; podajnik ręczny: 100 arkuszy 

Dupleks automatyczny 

Dysk twardy min. 160 GB, szyfrowanie danych kluczem AES256 bitów aż po nadpisywanie danych, 

samozniszczenie dysku przy próbie podłączenia do innego dowolnego urządzenia. 

Pamięć RAM min 1,5 GB 

Prędkość skanowania kolor około 50 str./ min. (300 dpi) 

Interfejsy 10/100/1000BaseT (w tym IPv6), High-Speed USB  

Języki opisu strony XPS, PCL6, emulacja PostScript3 

Wydruk bezpośredni plików PDF, XPS 

Panek operatora z kolorowym ekranem dotykowym 

Opisy przycisków na panelu operatora oraz komunikaty na ekranie dotykowym 

Podglad na ekranie dotykowym dokumentów zapisanych na dysku twardym 

Faks 1 szt. 

Skanowanie kolorowe 

Skanowanie do SMB, FTP, e-mail, na dysk twardy, do pamięci USB 

Formaty plików JPEG, TIFF/ XPS/ PDF jedno i wielostronicowy, zabezpieczony PDF (Secure PDF), 

skompresowany PDF (Slim PDF), przeszukiwalny PDF PDF/A,  edytowalne formaty DOC, XLS, 

RTF, TXT) 

Współpraca z systemami: Windows 7/ Vista/ XP/ Server 2008/ Server 2003 (32/ 64 bity), Windows 

Server 2008 R2 (64 bity),  

Finiszer z wielopozycyjnym zszywaniem do 50 kartek (do jednego) 

Stolik/podstawka pod urządzenie umożliwiający mobilność – na kółkach 

Materiały eksploatacyjne: komplet tonerów kolorowych min. 26 tyś.  str. (po 6% pokrycia każdej 

składowej CMYK), toner czarny min 30 tys. str., bęben min 270 tyś. str. 

Oprogramowanie do zarządzania WWW 

Urządzenie gotowe do współpracy z kartami zbliżeniowymi Możliwość montażu czytnika  

i konfiguracji urządzenia z dowolnym typem kart zbliżeniowych Urządzenie ma mieć opcjonalną 

możliwość autoryzacji za pomocą kart bez dodatkowego oprogramowania 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 

Certyfikat ISO 9001:2008 producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 

Certyfikat ISO 140001:2004 producenta – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty 

Urządzenie fabrycznie nowe 

Zarządzanie urządzeniem zaawansowane oprogramowanie pozwalające na zdalną administrację, 

konfiguracje oraz zarządzanie - zdalne zarządzanie i konfiguracja urządzenia poprzez wbudowaną 



stronę www. 

Przechowywanie i edycja prac na chronionym dysku urządzenia z wydrukiem prac na żądanie, 

dystrybucja dokumentów, przechowywanie zadań w folderach użytkowników, podgląd dokumentów 

skanowanych i faksowanych, przetwarzanie w czasie drukowania, wbudowana przeglądarka www 

dostępna poprzez panel urządzenia. 
Wbudowany serwer LDAP w urządzeniu 

Urządzenie musi umożliwiać opcjonalnie możliwość automatycznego dodawania pliku XML do 

skanowanego dokumentu. 

Oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela w Polsce, że w przypadku 

nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na 

siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku, gdy oferentem jest autoryzowany 

przedstawiciel producenta oświadczenia nie wymaga się.  

 

Cześć II – dostawa sprzętu multimedialnego 

1) Projektor multimedialny ilość 1szt. 
Jasność Min. 4000 ANSI 

Rozdzielczość Min. 1024x768 

Kontrast Min. 2000:1 

Złącza HDMI 

D-SUB 15pin in (VGA) 

Cinch-Video 

S-Video 

RS232 

USB Typ A 

USB Typ B 

3,5 mm Mini Jack 

RJ45 

Pilot bezprzewodowy 

Głośnik min. 8 W 

Żywotność lampy Min. 2500 h 

Inne 

 

Przekaz obrazu przez RJ45 

Automatyczna korekta trapezowa 

Sieciowe przewodowe i bezprzewodowe przesyłanie obrazu 

Zapasowa żarówka, 

Bezpośrednia transmisja z nośnika Pendrive 

Komplet kabli przyłączeniowych: VGA, HDMI 

Dokumentacja w języku polskim 

Torba 

Gwarancja Minimalna 24 miesiące.  

2) Tablica interaktywna ilość 1szt. 
Typ Technologia pozycjonowania w podczerwieni (dotykowa) 

Przekątna wymiaru 

interaktywnego 

226,07 cm (89") 

Format 16:10 

Rozdzielczość 12800×9800, 

 Technologia rozpoznawania gestów multi gesture,  

Funkcja 4-touch- jednoczesna praca czterech osób,  

Nie wymaga używania specjalnych pisaków – obsługiwana palcem  

Powierzchnia magnetyczna, umożliwiająca stosowanie pisaków suchościeralnych  

Rozwiązanie Plug&Play- bez potrzeby instalacji sterowników  

  

Powierzchnia tablicy o wysokiej odporności na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne; odporność 

na ścieranie, zadrapania, wysoka jasność i rozdzielczość, brak plam 



świetlnych, łatwość w czyszczeniu, umożliwiająca wyświetlanie obrazu z 

projektora oraz pisanie suchościeralnymi markerami. 

Precyzja ±0.1mm 

Kalibracja 4, 9 lub 20 punktów 

Częstotliwość 

odczytu 

Częstotliwość odczytu: 480 punktów/s.; Tempo śledzenia sygnału: 6-12 m/s 

Łączność Moduł WiFi 

Obsługiwany system 

operacyjny 

Windows XP/2003/Vista/7 32 i 64 bit 

Oprogramowanie W języku polskim umożliwiające: rozpoznawanie pisma odręcznego z polską 

czcionką, wyświetlanie podwójnej strony, rozpoznawanie formuł, 

rozpoznawanie gestów multi touch, odtwarzanie flash i plików video, 

perspektywa warstw, zrzuty video, odtwarzanie video z możliwością „pisania” 

na filmie, zrzuty video, szybkie tworzenie figur geometrycznych. 

Oprogramowanie umożliwiające wspólpracę z większością formatów 

graficznych, integrujące się z programami pakietu MS Office pozwalając na 

ręczne dopisywanie notatek do dokumentów ( w formie graficznej) 

Wyposażenie 2 bezkolorowe pióra interaktywne, 1 kabel USB 5m, uchwyty do montażu 

naściennego,, 1 płyta instalacyjna CD (zawierająca sterowniki, bibliotekę 

załączników oraz oprogramowanie IQBoard Software v5.0B) oraz gąbka. 

Gwarancja Minimalna 36 miesięcy. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 

roboczego.  

 

 


