
          

 

 

 

 

Projekt pn. „Pomóż to proste …”. 

 

 

 

 

Opole, dn. 21.05.2013 r. 

 

Zamawiający 

Powiat Opolski 

ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole  

 

 

Zapytanie ofertowe 

(dotyczy zakupu tablicy interaktywnej 

wraz z projektorem multimedialnym) 

 

Opis przedmiotu zamówienia : 

 

1. Przedmiot zamówienia jest:  

 tablica interaktywna Interwrite DualBoard 1297, 16x9, 

 projektor SONY VPL SX525 ultrakrótki, 

 uchwyt ścienny, 

 moduł komunikacji bezprzewodowej RF, 

 materiały instalacyjne( kabel USB, korytka, system mocowań) – 10 m, 

 dostawa i montaż tablicy interaktywnej wraz projektorem w miejscu wskazanym w 

pkt 3 zapytania ofertowego,  

 szkolenie z obsługi tablicy interaktywnej i projektora w miejscu wskazanym w pkt 3 

zapytania ofertowego – 6 osób. 

 

2. Specyfikacja techniczna tablicy interaktywnej i projektora 

 

L.p. 
Charakterystyka tablicy 

interaktywnej 
Opis 

1 Ilość  1 szt. 

2 Przekątna  96,5” 

3 Powierzchnia robocza [mm] 2134x1207 mm 

4 
Technologia Elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola 

elektromagnetycznego przez powierzchnię tablicy) 

5 Powierzchnia Twarda, przeznaczona do projekcji i rysowania. 

6 

Obsługa Pisak elektroniczny zasilany przez wbudowany 

akumulator. Ładowanie pisaków za pomocą 

ładowarki znajdującej się w wyposażeniu 

standardowym tablicy interaktywnej bez 

konieczności wyjmowania akumulatora z pisaka 

elektronicznego (przez złącze zainstalowane w 

pisaku). 

Czas pracy pisaków pomiędzy ładowaniami  



ok. 40 godz. 

Możliwość wyjęcia akumulatora przy utylizacji 

pisaka 

7 

Zasilanie Tablica może być zasilana bezpośrednio poprzez 

port USB, zasilacz jest konieczny w przypadku 

komunikacji bezprzewodowej oraz do zasilania 

ładowarki do piórek 

8 

Możliwość podłączenia do 

komputera 

Przewodowa: poprzez popert USB (port 

zamontowany jest bezpośrednio w tablicy), bez 

konieczności używania adapterów i specjalnych 

kabli 

Bezprzewodowa: moduł komunikacji 

bezprzewodowej RF 

9 

Zgodność z systemami 

operacyjnymi 

Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista/Windows 7 (32 i64 

bit), Linux, MAC OS – wymagane są polskie wersje 

językowe. 

10 
Funkcje obowiązkowe Tryb Multiuser czyli jednoczesna praca 2 osób, 

programowane przyciski na tablicy 

11 

Programowalne przyciski 

bezpośrednio na tablicy 

18 przycisków po obu stronach tablicy z 

najważniejszymi funkcjami, w tym 3 przyciski 

dowolnie programowalne przez użytkownika. Pasek 

skrótów połączony trwale z tablicą. 

12 

Akcesoria obowiązkowe  Pisaki interaktywne do tablicy 

 biało-niebieski 

 niebiesko-biały 2szt.  

Ładowarka do pisaków interaktywnych (mocowana 

i zasilana bezpośrednio z tablicy) 1 szt. 

Kabel USB (dł. 5m) 1 szt. 

Kabel HDMI 1 szt.  

Zasilacz uniwersalny input: 100-240V (maks. 1A), 

50-60 Hz output: +9V (maks. 1.7A) 1 szt.  

Uchwyt do mocowania tablicy na ścianie 1 szt. 

Płyta CD z oprogramowaniem Interwrite
TM

 oraz 

instrukcjami instalacji. 1 szt. 

13 Oprogramowanie Obowiązkowo w języku polskim 

14 Gwarancja 

3 lat na tablicę z możliwością dodatkowej 2 letnie 

gwarancji na elektronikę i powierzchnię, 12 

miesięcy na akcesoria. 

 

L.p. 
Charakterystyka projektora 

multimedialnego 
Opis 

1 Ilość 1 

2 
Technologia 3 LCD 

Ultrakrótki rzut 

3 Rozdzielczość panoramiczna Jasność 2500 lumenów ANSI i zastosowaniu 



WXGA panoramicznego panelu o rozdzielczości WXGA 

(1280 × 800). 

5 
Kontrast Współczynnik kontrasty (pełna biel/pełna czerń 

2500:1 

6 

Rozmiar ekranu Od 70” do 130” 

Współczynnik projekcji 0,34-0,36:1, uzyskanie 

obrazu o przekątnej 2,03m (80") z odległości 

zaledwie 0,56-0,58 m 

7 

Możliwość prezentacji z pamięci 

USB 

Funkcja automatycznego wyszukiwania sygnału 

wejściowego wykrywa, przez które wejście jest 

przesyłany sygnał, i automatycznie przełącza 

projektor na to wejście. 

 

8 Sieć LAN (RJ-45) opcjonalnie moduł WIFI 

9 
Poziom szumu 35dB/32dB/28dB (tryb jasności lampy: 

wysoka/standardowa/niska) 

10 

Wymagane wejście/wyjścia 

sygnału komputerowego i wideo 

Wejście A: Złącze sygnału wejściowego RGB/Y PB 

PR: 15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie). 

Złącze sygnału wejściowego audio: minijack stereo 

 

INPUTB: HDMI (zgodne z HDCP) (Cyfrowe 

RGB/Y Pb Pr, cyfrowe audio) 

 

Wejście wideo: Złącze sygnału wejściowego wideo: 

pin jack, złącze sygnału wejściowego audio: pin 

jack (x2) (współdzielone z wejściem S-Video) 

 

Wejście S-Video: Złącze sygnału wejściowego  

S-Video: 4-stykowe złącze Mini DIN. Złącze 

sygnału wejściowego 

audio: pin jack (x2) (współdzielone z wejściem 

wideo) 

 

Wyjście: Złącze sygnału wyjściowego monitora: 

15-stykowe złącze Mini D-sub (żeńskie). Złącze 

sygnału wyjściowego audio: minijack stereo 

(zmienny poziom sygnału wyjściowego) Wyjście  

z wejścia A (RGB) i wejścia B (HDMI) 

 

Sterowanie: Złącze RS-232C: 9-stykowe złącze  

D-sub (męskie) Złącze LAN: RJ45, 10 BASE-

T/100BASE-TX 

11 Lampa Lampa wysokociśnieniowa o mocy 210 W 

12 Korekcja trapezu W pionie: maks +/-5 stopni 

13 

Akcesoria obowiązkowe Pilot RM-PJ7 Remote Commander (1szt.) 

bateria litowa: CR2025 (1 szt.) 

uchwyt ścienny i instrukcja obsługi 

międzynarodowe: CD-ROM(1 szt.),  

licencja na oprogramowanie (drukowana) skrócona 

instrukcja obsługi (1 szt. ) 

przewód zasilania AC (1 szt.) 

pakiet gwarancyjny Prime Support (1 szt. ) poza 

opakowaniem 



15 
Gwarancja  3 lata i roczna ochrona PrimeSupport obejmująca 

lampę. 

 

 

3. Miejsce dostarczenia sprzętu: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  

w Opolu, ul. Głogowska 24, 45-315 Opole. 

 

4. Cena zestawu powinna obejmować: 

 

 całkowity zakres wymieniony w pkt 1 zapytania ofertowego 

 koszty dostawy produktów. 

 

5. Terminy: 

 Termin złożenia ofert: 23.05.2013r. do godziny 14.30  

 Termin ogłoszenia wyników: 24.05.2013 r. 

 Termin złożenia zamówienia faksem lub e-mailem: 24.05.2013 r. 

 Realizacja zamówienia (dostarczenie sprzętu, montaż, uruchomienie oraz 

szkolenie): 03.06.2013 r. 

 

6. Elementy kluczowe oferty : 

 Dokładny spis przedmiotu zamówienia. 

 Oferowana cena netto i brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

 Siedziba Oferenta, numer telefonu, numer NIP, osoba do kontaktów.  

 Na kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy  

 Oferty zostaną otwarte w dniu 24.05.2013r. o godzinie 9.00 w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole.  

 

7. Złożenie ofert: 

 Miejsce: Starostwo Powiatowe w Opolu, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole (oferty 

można złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Opolu w 

zamkniętej kopercie z adnotacją „Zapytanie ofertowe – tablica interaktywna”, 

lub e-mailem  na adres nmroz@powiatopolski.pl z adnotacją „Zapytanie 

ofertowe – tablica interaktywna”. 

 Termin złożenia ofert: 23.05.2013 r. do godziny 14.30. 

 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

 

8. Ocena ofert:  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować kryterium 

najniższej ceny.  

 

9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu udzielenia zamówienia: 

 Informacja o dokonaniu wyboru Wykonawcy Zmawiający prześle faksem na 

numer wskazany w ofercie w dniu 24.05.2013 r. 

 Zamawiający faksem lub e-mailem w dniu 24.05.2013 r. do podmiotu 

wybranego w wyniku rozstrzygnięcia postępowania skieruje zlecenie realizacji 

zamówienia. 

 W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od 

realizacji zamówienia, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert. 

 

10. Dodatkowe informacje: 

mailto:nmroz@powiatopolski.pl


 

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania, udzieli Pani Natalia Mróz-Złoty, 

Inspektor/Koordynator ds. Unii Europejskiej Wydział Organizacyjny  

tel. 77 44 14 089.  


