
Załącznik nr 3  

Lp. Artykuł Minimalne parametry Ilość  Cena 

netto 

Stawka 

VAT 

Cena 

brutto 

Wartość Nazwa oferowanego/kod 

produktu przedmiotu 

zamówienia, który 

potwierdzi zgodność         

ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia. 

1. Monitor 

interaktywny 

Monitory interaktywne to rozwiązania do prezentacji 

w szkole, przedszkolu i sali konferencyjnej. 

Wyposażone w slot OPS (Open Pluggable 

Specification) umożliwiający wbudowanie komputera 

wewnątrz monitora.  

Główne funkcje: 

-wbudowany system Android 8.0 

-moduł WiFi 

-pamięć RAM/ROM: 4 GB/32 GB 

-slot OPS umożliwiający wbudowanie komputera z 

systemem Windows. 

-plug and play - użytkownik może korzystać z funkcji 

dotykowej bez instalacji sterownika. 

Multi-touch - do 20 punktów multi-touch w systemie 

Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie 

Android. 

W przednim panelu wbudowana kamera  

Osoby uczestniczące zdalnie w spotkaniu mogą 

obserwować całą salę co zwiększa komfort i daje 

1      



możliwość szybszej interakcji. Posiada głośniki 

Wbudowany mikrofon 

Specyfikacja: 

• od 65 cali 

• Technologia dotyku IR 

• 20 punktów dotyku w systemie Windows, 10 

punktów w systemie Android 

• Panel LED  

• Slot OPS 

• Ekran szyba hartowana z powłoką. 

• Napięcie robocze: AC 100-240V，50/60Hz. 

2. Podstawa 

mobilna do 

monitorów 

interaktywnych 

 

Podstawa mobilna do monitorów interaktywnych od 

55 do 86 cali. 

1      

3. Gra planszowa Gra planszowa  Sudoku. Doskonałe narzędzie do 

ćwiczeń w zakresie: stymulowania rozwoju myślenia 

przyczynowo-skutkowego, myślenia logicznego, 

umiejętności planowania i przewidywania. 

5      

4. Kostka Rubika Zabawa kostką polega na takim ułożeniu kwadratów, 

aby na każdej ścianie wszystkie posiadały jeden kolor. 

25      

5. Gra planszowa-

logiczna 

Gra przeznaczona jest dla dzieci od 5. roku życia, 

młodzieży i dorosłych otwartych na rywalizację. 

10      

6. Gra 

zręcznościowa 

Gra zręcznościowa, polegająca na układaniu jak 

najwyższej wieży, poprzez przenoszenie klocków z 

dołu wieży na szczyt. 

5      

7. Gra planszowa Gra planszowa słowna  Scrabble. 14      



 

8. 
Komputer do 

monitora 

interaktywnego 

 

Procesor: Intel Core i5 

Pamięć RAM: 4 GB 

Dysk: 256 GB SSD 

Złącza i Komunikacja: HDMI, USB 3.0, WiFi, 

Wyjście słuchawkowe, Wejście mikrofonowe. 

Kompatybilny z monitorem z pozycji 1. 
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9. 
System 

operacyjny 

System operacyjny Windows 10 Pro 1      

10. 
Projektor 

krótkoogniskowy 

Żywotność lampy w trybie normalnym od 5000 h. 

Jasność od 2800 ANSI lumen. 

Rozdzielczość- Full HD (1920x1080) 

3      

11. 
Głośnik mobilny 

DANE PODSTAWOWE: Przeznaczenie głośnik 

mobilny moc od 30 W. Pasuje do urządzenia z 

Bluetooth posiada  Złącze USB Zasilanie 

akumulatorowe Łączność bezprzewodowa Bluetooth. 

8      


