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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Tablica interaktywna z oprogramowaniem wraz ze statywem* – 1 sztuka 

 
Producent ……………………………………….. Model ……………………………………. 
Spełniający niżej wymienione wymogi: 

Lp. Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne  
parametry techniczne 

Parametry inne, 
równoważne               
lub wyższe** 

1. Technologia Pozycjonowanie w podczerwieni  

2. Obsługa 
• Dowolny marker lub palec 
• Półka z pisakami 

 

3. Wymiary 

• Powierzchnia całkowita: ok.174 x 125 
cm 

• Powierzchnia użytkowa: ok. 167 x 118 
cm 

• Przekątna: 80,67” 
• Grubość tablicy ok. 3,6 cm 
• Waga: ok. 15 kg 

 

4. Powierzchnia 

• Ceramiczna 
• Trwała i odporna na uszkodzenia 
• Suchościeralna  
• Magnetyczna 
• Możliwość czyszczenia tablicy 

zwykłymi środkami do tablic 

 

5. 
Komunikacja z 
komputerem 

Kabel USB 
 

6. Moc urządzenia 0,5 W  

7. Oprogramowanie 

• Umożliwiające wykorzystanie 
wszystkich funkcjonalności tablicy 

• Rozpoznawanie narysowanych 
odręcznie kształtów i przekształcanie 
ich na figury geometryczne 

• Mechanizm przeciągnij i upuść 
• Narzędzie umożliwiające tworzenie 

własnych ćwiczeń interaktywnych 
• Wpisywanie i zachowywanie notatek 

wykonanych przy pomocy tablicy               
w plikach popularnych aplikacji 
oprogramowania biurowego                        
i możliwość późniejszej edycji 
dokonywanych wpisów 

• Wstawianie różnego rodzaju wzorców 
tła, np. papier w kratkę, papier w linię, 
nutowy, układ współrzędnych,                     
z zewnętrznej  bazy programu 
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obsługującego tablicę poprzez 
mechanizm przeciągnij i upuść  

8. Wyposażenie 
• Oprogramowanie tablicy na płycie CD 
• Instrukcja obsługi na CD 
• Kabel USB o długości 5 m 

 

9. Statyw mobilny 

• Mobilny statyw do tablicy 
interaktywnej i projektora 
krótkoogniskowego 

• Płynna, ręczna regulacja wysokości 
położenia tablicy w zakresie 40 cm 

• Zintegrowany z uchwytem                        
do projektorów krótkoogniskowych 

• Solidna stalowa konstrukcja 
• Wytrzymałość do 32 kg (tablica + 

projektor) 
• Zakres regulacji długości ramienia               

od 75 do 145 cm 
• Statyw zaprojektowany, aby był 

przejezdny przez drzwi                             
po maksymalnym obniżeniu tablicy                       
i złożeniu ramienia z projektorem 

 

10. Gwarancja 24 miesiące  
 
 

* Należy wskazać oferowany produkt, nazwa producenta + typ/model 
** Należy wypełnić w przypadku, jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, 
przynajmniej równoważne lub wyższe 
 
 
 

....................................................................... 
                                                                                                             podpis osoby – osób upoważnionych do składania           
 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


