Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zamówienia
Zamówienie dofinansowane jest z Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Zamawiającym jest Skarb Państwa Ministerstwo Zdrowia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu prezentacyjnego do siedziby
Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Długiej
38/40
Termin dostawy do dnia 17.12.2018 r.
Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego
przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru
przedmiotu zamówienia.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
Kryterium wyboru wykonawcy 100% cena
Opis przedmiotu zamówienia:

a) Tablica interaktywna – 3 szt. (fabrycznie nowa)
Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne):
















Rodzaj tablicy:
Wymiary powierzchni roboczej :
Przekątna powierzchni roboczej:
Format:
Typ powierzchni:
Zasilanie:
Liczba punktów dotyku:
Technologia:

interaktywna
min. 1600 x 1100 mm
min. 79 cali
16:9 lub 4:3
matowa, magnetyczna, suchościeralna
port USB
min. 6
Technologia pozycjonowania w podczerwieni
(dotykowa), możliwość obsługi tablicy pisakiem,
palcem bądź dowolnym, innym przedmiotem
Wyposażenie: interaktywna półka na pisaki z trybem multi-color; oprogramowanie na
płycie CD w języku polskim: kabel USB: pisaki (min. 3 szt.): uchwyt do montażu na ścianie;
wskaźnik teleskopowy
Możliwość używania pisaków do tablic
Obsługa systemów:
min. Windows XP/Vista/7/8/10
Obsługa standardu Plug&Play
Gwarancja:
min. 36 miesięcy

b) Tablica suchościeralna - 20 szt. (fabrycznie nowa)
Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne):









Wymiary tablicy:
Typ powierzchni:
suchościeralna,
Kolor powierzchni:
Rama:
Wyposażenie:

120 x 90 cm (+/- 5 cm)
ze stali lakierowanej, magnetyczna,

biały
profil aluminiowy
półka na pisaki, min. 2 markery, min. 5
magnesów, zestaw do montażu ściennego,
gąbka magnetyczna
Możliwość montażu ściennego w pionie i w poziomie
Gwarancja:
min. 24 miesiące

c) Tablica korkowa - 100 szt. (fabrycznie nowa)
Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne):






Wymiary tablicy:
120 x 90 cm (+/- 10 cm)
Typ powierzchni:
korkowa
Rama:
wykonana z aluminium
Wyposażenie:
zestaw do montażu ściennego
Możliwość montażu ściennego w pionie i w poziomie

d) Flipchart - 20 szt. (fabrycznie nowy)
Specyfikacja techniczna (wymagania minimalne):









Rozmiar powierzchni:
100 x 70 cm (+/- 5 cm)
Typ powierzchni:
lakierowana, magnetyczna, suchościeralna,
Kolor powierzchni:
biały
Rama:
aluminiowa
Regulowany rozstaw uchwytów na arkusze papieru umożliwiający stosowanie różnych
formatów materiałów prezentacyjnych
Trójnożny stojak o regulowanej wysokości
Wyposażenie:
półka na pisaki
Gwarancja:
min. 24 miesiące

