Projekt „Pienińskie Domy dziennego Pobytu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
ZADANIE NR 2
Zadanie nr 2: Dostawa sprzętów do zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych (sprzęt RTV i
komputerowy) do lokali przeznaczonych na działalność domów dziennego pobytu w
Kluszkowcach, gm. Czorsztyn, w Niedzicy, gm. Łapsze Niżne oraz w Jaworkach, gm.
Szczawnica w ramach projektu pn. „Pienińskie Domy Dziennego Pobytu” nr umowy:
RPMP.09.02.03-12-0446/16,
realizowanym
w ramach 9 Osi Priorytetowej REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 usługi Społeczne
i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 Usługi Opiekuńcze

Lp.
1

Asortyment
Zestaw: komputer
przenośny + akcesoria +
oprogramowanie

l.szt

15

2

urządzenie
wielofunkcyjne
3

specyfikacja/opis (minimalne parametry)
1. komputer - laptop z systemem operacyjnym
(polska wersja językowa) nie starszym niż 2
lata, parametry minimalne:, matryca min.
15,6`, HD, pamięć RAM min. 8GB, porty USB
3.0, moduł WiFi, Bluetooth, HDMI (nie micro
HDMI)
2. klawiatura podświetlana, klawisze duże i
wyraźne dla osób starszych, obudowa
kontrastująca z czcionką na klawiaturze
3. ekran dotykowy
4. oprogramowanie biurowe z licencją, nie
starsze niż 2 lata, z pełną polską wersją
językową, pakiet zintegrowanych aplikacji
biurowych musi zawierać min:
a) edytor tekstów
b) arkusz kalkulacyjny
c) narzędzie do przygotowywania i
prowadzenia prezentacji
d) narzędzie do zarządzania informacją
pocztą elektroniczną
5. niezbędny program antywirusowy z 3 letnią
licencją
6. ergonomiczna mysz bezprzewodowa
7. torba
sieciowe urządzenie wielofunkcyjne urządzenie współpracujące z komputerem
umożliwiające co najmniej drukowanie,
kopiowanie i skanowanie; kolor, laser, opcja wifi, wydruk formatu min. A4

3

Zestaw: projektor
multimedialny + ekran

3

4

5

Telewizor min. 55'' z
uchwytem do ściany
oraz Soundbarem

3
●

Mini wieża

3

Projektor multimedialny = 1 szt
Rodzaj matrycy: DLP, jasność: od 2300 do 3500
ANSI lm, Żywotność lampy (normal): od 3500 do
5500, rozdzielczość: 1920x1080
ekran podwieszany projekcyjny = 1 szt
Ekran projekcyjny ELEKTRYCZNY, 280x210
format 4:3, 16:9, radiowy system zdalnego
sterowania, uniwersalne uchwyty montażowe,
2 lata gwarancji.
parametry: 4K UHD, Smart tv, porty HDMI i USB,
HDR, optymalizacja ruchu min. 1600 Hz,
naścienny uchwyt mocujący, niezbędne
przewody.
Źródła dźwięku: CD, Radio, USB, Bluetooth, AUX
Liczba głośników: 2
moc głośników: min 30W
Dodatkowo: Pilot, Zgodność z Apple, Regulacja
tonów wysokich / niskich
okres gwarancji: min 24 mies

Miejsce dostawy całego asortymentu do domu w Jaworkach, gm. Szczawnica

