CZĘŚĆ III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część II – „Dostawa materiałów eksploatacyjnych”
L.P
1.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
LAPTOP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
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Specyfikacja komputerów przenośnych (laptop/notebook)
- stan: FABRYCZNIE NOWY
- przekątna ekranu LED: co najmniej 17”
- procesor: Intel Core i5 bądź Intel Core i7
- wielkość pamięci RAM: co najmniej 6 GB
- dysk twardy: magnetyczny o pojemności co najmniej 500 GB
- karta graficzna: dedykowana z procesorem grafiki NVIDIA GeForce
- pamięć karty graficznej: co najmniej 1024 MB
- wyjścia karty grafiki: D-Sub oraz HDMI
- napęd optyczny: DVD+/- RW/DL
- system operacyjny: Windows 7, polska wersja językowa
- karta sieciowa przewodowa: tak
- Bluetooth: tak
- karta sieciowa bezprzewodowa: tak
- wbudowana kamera i mikrofon: tak
- czytnik kart pamięci: tak
- złącze USB 2.0: co najmniej 2 szt.
- złącze USB 3.0: co najmniej 1 szt.
- laptop z pełną klawiaturą numeryczną
- Akumulator o pojemności, co najmniej 5200 mAh
- gwarancja: co najmniej 24 miesięcy
- gwarancja baterii: co najmniej 12 miesięcy
- zasilacz sieciowy, torba, myszka bezprzewodowa
2.

LUSTRZANKA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja lustrzanki cyfrowej:
- BODY + OBIEKTYW
- stan: FABRYCZNIE NOWY
- matryca światłoczuła: CMOS, minimum 18,5 mln pikseli
- obiektyw: 18-55 mm + dodatkowy obiektyw do jednej sztuki 55-200mm
- tryby ustawiania ostrości: autofocus pojedynczy, autofocus ciągły autofocus
automatyczny, ręczny
- lampa wspomagająca AF: tak
- pola AF: wielopunktowy AF
- wyświetlacz: min 3'', regulacja jasności, typ: TFT, odchylany i obrotowy,
podgląd na żywo
- czułość: auto (ISO 100-6400), ISO 100-12800, ISO 25600 [H]
- tryby ekspozycji: auto, programowa AE, priorytet przysłony, priorytet
migawki, ustawienia ręczne, programy tematyczne
- wbudowana lampa błyskowa: tak
- tryby pracy lampy błyskowej: auto, redukcja efektu czerwonych oczu,
błysk wypełniający, brak błysku, kompensacja siły błysku +/-2EV w
krokach co 1/2EV, 1/3EV
- obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC

- zapis filmów: tak
- dźwięk w filmach: tak
- złącza: USB 2.0 [High-Speed], wyjście Video [NTSC/PAL], wyjście
HDMI, wejście mikrofonu, gorąca stopka
- zasilanie: akumulator Li-Ion
- parametry pracy: od 0°C do 40°C
- języki obsługi menu: Polski
- gwarancja: minimum 12 miesięcy
- dodatkowe wyposażenie: torba, karta SD-min. 16GB, futerał na
dodatkowy obiektyw
3.

OPROGRAMOWANIE OFFICE

4

SZTUKA

1

SZTUKA

Office Professional 2013

4.

PROJEKTOR
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja projektora:
-stan: FABRYCZNIE NOWY
-technologia: DLP
-3D Ready: DLP 3D READY
-rozdzielczość podstawowa: WXGA (1280 x 800)
-rozdzielczość maksymalna: UXGA (1600 x 1200)
-jasność: 3000 ANSI lumen
-moc lampy: 210 W
-żywotność lampy (normal): 4000 h
-żywotność lampy (econo): 5000 h
-kontrast: 13000:1
-format obrazu (standard):16:10
-korekcja pionowa (Keystone): +,-30 Stopni
-min. wielkość obrazu: 40 cale
-maks. wielkość obrazu: 300 cale
-obsługa NTSC/PAL/SECAM: tak
-obsługa HDTV: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
-wejście D-Sub 15pin (ilość): 2 szt.
-wyjście D-Sub 15pin (ilość): 1 szt.
-wejście S-Video mini DIN (ilość): 1 szt
-wejście Composite video RCA Cinch (ilość): 1 szt
-wejście audio RCA Cinch (ilość): 1 szt
-gniazdo RS-232: 1 szt
-gniazdo RJ-45 Network: 1 szt
-gniazdo USB typ B (ilość): 1 szt
-głośniki: 1 x 10 watt
-wyjście 3.5 mm Stereo Jack: 1 szt
-wejscie 3.5 mm Stereo Jack: 2 szt
-pobór mocy: 300 W
-głośność (normal): 33 dB
-głośność (econo): 26 dB
-akcesoria opcjonalne: torba
-gwarancja na projektor: 36 miesięcy
-gwarancja na lampę: 12 miesięcy

5.

EKRAN PROJEKCYJNY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
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Specyfikacja ekranu ręcznego na trójnogu:
-stan: FABRYCZNIE NOWY
-wysokość: 151 cm
-szerokość: 200 cm
-format: 4:3
-materiał: Matt White
-rodzaj ekranu: Przenośny typu "PULL-UP"
-mocowanie na trójnogu: tak
-przekątna: 250 cm
-maksymalna wysokość ekranu: 360 cm
-możliwość odchylenia ekranu od pionu
-regulacja wysokości dolnej krawędzi
-biała, matowa powierzchnia
6.

DYSK ZEWNĘTRZNY
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja dysku zewnętrznego:
-stan: FABRYCZNIE NOWY
-format: 2.5 cala
-typ: magnetyczny
-pojemność: minimum 1000GB
-interfejs: USB 3.0
-gwarancja: co najmniej 2 lata

7.

MYSZ BEZPRZEWODOWA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja myszy bezprzewodowej:
-stan: FABRYCZNIE NOWY
-rodzaj: mysz laserowa
-komunikacja: bezprzewodowa
-rozdzielczość: 1600 dpi
-liczba przycisków: 6szt
-interfejs: USB (nanoodbiornik)
-zasięg nadajnika: min. 10m
-programowanie przycisków: tak
-rolka do przewijania: min. 1szt z przyciskiem
-w zestawie: nanoodbiornik USB, baterie AAA
-gwarancja: 2 lata

8.

TORBA NA LAPTOP
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja torby:
-stan: FABRYCZNIE NOWY
-rozmiar: 15,6’’
-wymiary: szerokość- max 410mm, wysokość- max 315mm, głębokośćmax 55mm
-pas na ramie: tak
-rączka: tak
-regulowane przegrody: tak
-zewnętrzne kieszenie: przednia
-inne: komora na notebook zamykana na suwak, pasek bezpieczeństwa

