
Poznań, dnia 08.11.2013 r. 

 

Akademia Muzyczna w Poznaniu uprzejmie informuje, że w dniu 07.11.2013 r. wpłynęło następujące 

zapytanie do treści SIWZ w przetargu  na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, 

urządzeń do projekcji i prezentacji oraz sprzętu audio-video. Nr sprawy: 8/AM/2013. 

 



 

 



 

 

 



 

Odpowiedź zamawiającego. 

Ad. 1. W tabeli poniżej przedstawiamy zmodyfikowaną specyfikację zestawu tablica z projektorem 

mobilnym. Przez mobilność projektora rozumiemy, możliwość wykorzystania jego również po 

odłączeniu od zestawu (praca samodzielna). 

Ad. 2. Zamawiający uważa, że podana przez niego rozdzielczość projektora multimedialnego  

(dotyczy  Części 2 -  Zał. nr 6b do SIWZ : pkt. II/1.)  jest wystarczająca dla podanych funkcji, ponadto 

podane parametry są to wartości minimalne, które mogą być przez Dostawcę zmodyfikowane                  

i przedstawione w postaci sprzętu o lepszej jakości.         

 

Tablica interaktywna 

1. Przekątna powierzchni roboczej min. 79”  

2. Rodzaj powierzchni magnetyczna 

matowa 

sucho ścieralna 

odporna na uszkodzenie 

3. Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik 

4. Format obrazu 4:3 

5. Rozdzielczość min. 4096 x 4096 min. 4096 x 4096 

6. Dokładność odczytu 1 mm 

7. Komunikacja USB 

8. Paski skrótów po obu stronach tablicy 



9. Zasilanie  USB 

10. Zgodność z systemami 

operacyjnymi 

Windows XP/Vista/7/8 (32 i 64 bit), Linux, MacOS X 

11. Oprogramowanie Oprogramowanie do obsługi tablicy w języku polskim, licencja 

umożliwiająca na zainstalowanie i użytkowanie w całej organizacji 

Zamawiającego 

12. Akcesoria - min. 3 pisaki w różnych kolorach 

- instrukcja obsługi w języku polskim 

- kabel USB min. 7.5 m 

- statyw mobilny do tablic interaktywnych zgodny z 

zaoferowanym typem tablicy, pozwalający na zamontowanie 

tablicy i projektora, o konstrukcji stalowej, wyposażony w kółka 

jezdne umożliwiające przemieszczanie całego zestawu (tablica, 

projektor, statyw), wyposażony w uniwersalne ramię do 

projektorów krótkoogniskowych, regulacja wysokości położenia 

tablicy ( minimalna odległość od podłoża  0,4m, regulacja 

wysokości tablicy w zakresie min. 0,4m) 

 

13. Gwarancja min. 36 miesięcy 

Projektor krótkoogniskowy 

1. Jasność [ANSI] min. 3000 ANSI lumenów 

2. Kontrast min. 10 000 : 1 

3. Rozdzielczość podstawowa XGA 1024x768 

4. Podstawowy format obrazu 4 : 3 

5. Żywotność lampy [h]  min. 4000 h w trybie pełnej jasności 

min. 6000 h w trybie eco 

6. Wejścia VGA D-SUB-15 

S-Video 

Audio mini Jack 3.5 lub RCA R+L 

HDMI 1.3 

7. Wyposażenie i akcesoria Kabel VGA (D-Sub-15) min. 10m 

Kabel zasilający 

Pilot 

8. Funkcje Korekcja Keystone 

Menu ekranowe w języku polskim 

9. Gwarancja min. 36 miesięcy 

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamieszczono na stronie internetowej www.amuz.edu.pl 

 


