Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej programów operacyjnych: POIR,
POWER.

Załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Monitory- 31 szt.
Lp. Konfiguracja minimalna Zamawiającego
1.

Typ

LED

2.

Rozmiar matrycy

Min. 23,5’’

3.

Rozdzielczość

min. 1920 x 1080 pikseli

podstawowa
4.

Kontrast

min. 1000:1

5.

Jasność

min. 250 cd/m2

6.

Łączny czas reakcji

max. 5 ms

matrycy
7.

Kąt widzenia pion

min. 160º

8.

Kąt widzenia poziom

min. 160º

9.

Certyfikaty i

Oferowany Sprzęt musi być oznaczony na obudowie znakiem zgodności z normą

standardy

CE, spełniać wymagania normy efektywności energetycznej Energy Star w wersji
co najmniej 5.0.

10. Warunki gwarancji

Okres gwarancji: 3 lata (w trybie On-Site) od daty podpisania protokołu odbioru
przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 -17:00, w
siedzibie Zamawiającego, z reakcją na zgłoszenie w następnym dniu roboczym.
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie 10 dni roboczych od
dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
Okres gwarancji: 3 lata (w trybie door-to-door) od daty podpisania protokołu
odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.
Gwarancja realizowana będzie od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 -17:00,
odbiór uszkodzonego sprzętu do naprawy i zwrot po naprawie do siedziby
Zamawiającego.

11. Wymagania
dodatkowe

Przynajmniej dwa złącza z trzech niżej wymienionych:
- D-SUB;
- HDMI;
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- Display Port
Wbudowane głośniki stereo oraz wyjście audio.
Zasilacz: 230V 50Hz z polską wtyczką.

Regulacja położenia: przechył do tyłu oraz regulacja wysokości.
Podstawa monitora zapewniająca regulację położenia (przechył do tyłu oraz
regulacja wysokości) winna być dopuszczona przez producenta monitora do
użytku z oferowanym modelem monitora.
Dołączony kabel zasilający i kabel HDMI do połączenia z komputerem – o
długości min. 1,8 metra.

