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ZMIANA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Zamawiający dokonuje zmiany w opisie parametrów technicznych tablicy interaktywnej 

w zaproszeniu do składania ofert na realizację zadania: Dostawa sprzętu komputerowego 

i multimedialnego do pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Kraśnicy : 

1) BYŁO: 

Technologia: elektromagnetyczna pasywna. 

matowa, suchościeralna, magnetyczna 
Powierzchnia: 

żadne uszkodzenie nie może wpływać na działanie tablicy. 

pióro bez konieczności stosowania baterii, 

Sposób obsługi: palec, 

dowolny wskaźnik. 

Powierzchnia robocza 160 cm x 120, 7 cm 

Format obszaru 

roboczego: 
4:3 

Obsługiwane 
od 46 500 do 62 OOO 

rozdzielczości 

Tablica 
Zasilanie: port USB 

1 
interaktywna Paski skrótów i 18 przycisków po jednej stronie tablicy z najważniejszymi 

programowania funkcjami w tym 3 przyciski dowolnie programowane przez 

użytkownika. Pasek skrótów połączony stale z tablicą 

Sposób mocowania: na ścianie na uchwycie producenta tabli 

Akcesoria: 2 pisaki interaktywne, ładowarka do pisaków, mocowana i 

zasilana bezpośrednio z tablicy, kable USB co najmniej 5 m i 

RS232C co najmniej 8 m, zasilacz uniwersalny do tablicy i 

oprogramowanie 

Przekątna obszaru 
200,7 cm 79" 

roboczego co najmniej: 

Język oprogramowania język polski 

Wymagane funkcje 
oprogramowanie dedykowane do tablicy 

oprogramowania 

Montaż i konfiguracja Szkoła Podstawowa w Kraśnicy, Kraśnica 58, 26 -300 Opoczno 



Gwarancja 
Co najmniej 3 lata na elektronikę i powierzchnię i co najmniej 

1 rok na akcesoria. 

2) JEST: 

Technologia: elektromagnetyczna pasywna . 

matowa, suchościeralna, magnetyczna 
Powierzchnia: 

żadne uszkodzenie nie może wpływać na działanie tablicy. 

Powierzchnia robocza 160 cm x 120, 7 cm 

Format obszaru 

roboczego: 
4:3 

Obsługiwane 
od 46 500 do 62 OOO 

rozdzielczości 

Zasilanie: port USB 

Paski skrótów i 18 przycisków po jednej stronie tablicy z najważniejszymi 

programowania funkcjami w tym 3 przyciski dowolnie programowane przez 

Tablica 
użytkownika. Pasek skrótów połączony stale z tablicą 

1 
interaktywna Sposób mocowania: na ścianie na uchwycie producenta tabli 

Akcesoria: 2 pisaki interaktywne, ładowarka do pisaków, mocowana i 

zasilana bezpośrednio z tablicy, kable USB co najmniej 5 m i 

RS232C co najmniej 8 m, zasilacz uniwersalny do tablicy i 

oprogramowanie 

Przekątna obszaru 
200,7 cm 79" 

roboczego co najmniej: 

Język oprogramowania język polski 

Wymagane funkcje 
oprogramowanie dedykowane do tablicy 

oprogramowania 

Montaż i konfiguracja Szkoła Podstawowa w Kraśnicy, Kraśnica 58, 26 -300 Opoczno 

Gwarancja 
Co najmniej 3 lata na elektronikę i powierzchnię i co najmniej 

1 rok na akcesoria . 
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Andrzej Kacprzak 


