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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

I. Przedmiotem zamówienia jest: stworzenie systemu monitorów informacyjnych w 2 siedzibach 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców: 

- przy. ul. Koszykowej 16 w Warszawie, 

- przy ul. Taborowej 33 w Warszawie, 

 obejmujące: 

 

 

A. Dostarczenie sprzętu: 

Wykonawca dostarczy 2 komplety monitorów wraz z odtwarzaczami [playerami] (lub monitory z 

wbudowanymi odtwarzaczami [playerami]) i akcesoriami do montażu na ścianie oraz testowo uruchomi 

je w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w siedzibach Urzędu: 

- przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie (1 komplet) 

- przy Taborowej 33 w Warszawie  (1 komplet). 

1. Wymagania minimalne w zakresie monitora: 

a) Przekątna ekranu: 49”; 

b) Typ wyświetlacza: LED; 
c) Rozdzielczość: Full HD 1080p 2560 x 1440; 

d) Przeznaczony do użytku w trybie 16/7;  
e) Jasność: 400-450 cd/m²; 

f) Kontrast 3000:1; 
g) Kąt widzenia (º) : 178 L/P, 178 G/D; 

h) Wejście USB z możliwością odtwarzania plików wideo, zdjęć i muzyki; 

i) Interfejsy (złącza wejściowe): HDMI, DisplayPort; 
j) Polskie menu ekranowe; 

k) Kolor obudowy: czarny; 
l) Wbudowane głośniki; 

m) Zasilanie 220 VAC 

Monitory będą kompatybilne z oprogramowaniem do zarządzania treściami oraz odtwarzaczami 
[playerami] . 

Monitory będą objęte co najmniej 2-letnią gwarancją. 
 

2. Wymagania minimalne w zakresie odtwarzacza [playera]: 
a) System mocowania VESA; 

b) Pełna kompatybilność i obsługa dostarczanych monitorów; 

c) Pełna kompatybilność z dostarczonym oprogramowaniem do zarządzania treścią; 
d) Kolor obudowy: czarny; 

e) Maksymalne wymiary [mm]: 1100x1100x650; 
f) Maksymalna waga: 13 kg 

g) Zasilanie 220 VAC 

h) Jeżeli dostarczone urządzenie będzie miało postać komputera typu PC, musi posiadać 

dodatkowo standardowe porty USB i LAN/Ethernet. 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie monitorów z wbudowanymi 

odtwarzaczami. 

 

Odtwarzacze będą kompatybilne z oprogramowaniem do zarządzania treściami oraz monitorami 
zakupionymi w ramach zamówienia. 

Odtwarzacze będą objęte co najmniej 2-letnią gwarancją. 
Licencja na oprogramowanie odtwarzacza jest bezterminowa. 
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B. Licencję jednorazową (dożywotnią) na oprogramowanie do zarządzania treściami: 

 

1. Na potrzeby 2 kompletów monitorów z playerami (lub monitorów z wbudowanymi odtwarzaczami 

[playerami]) do siedzib Urzędu przy ul. Koszykowej 16 i Taborowej 33 Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wraz ze sprzętem specjalistyczne oprogramowanie w ramach licencji 

jednorazowej (dożywotniej) umożliwiające: 

a) połączenie 2 kompletów monitora i odtwarzacza (playera) (lub monitorów z wbudowanymi 

odtwarzaczami [playerami]) z serwerem lub ich odrębną pracę bez serwera (na podstawie 

treści podłączanych z wejścia USB, opcjonalnie także poprzez WiFi),  

b) zamieszczanie, edytowanie i usuwanie z nich treści, 

c) wyświetlanie zdjęć, grafik, filmów, prezentacji multimedialnych, animacji Flash itp. 

d) zarządzanie czasem, kolejnością i częstotliwością wyświetlania treści, 

e) monitoring pracy playera, 

f) zdalne zarządzanie treścią (odrębną na każdym monitorze) – dostęp poprzez przeglądarkę 

www lub aplikację 

g) zdalne wyłączanie monitora 

h) aktualizację bez ponoszenia dodatkowych kosztów 

2. Interfejs oprogramowania będzie w języku polskim oraz w miarę możliwości intuicyjny i prosty 

w obsłudze, umożliwiający obsługę osobom bez doświadczenia w IT. 
3. W dniu dostawy przedmiotu zapytania ofertowego Wykonawca przeprowadzi instruktaż z obsługi 

oprogramowania dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w lokalizacjach 
wskazanych przez Zamawiającego. 

 

 

C. Serwis w okresie gwarancyjnym zapewniany w siedzibach Urzędu przy ul. Koszykowej 16 i 
Taborowej 33 w Warszawie: 

a) wsparcie serwisowe door-to-door, obejmujące: 

 serwis na terenie Warszawy; 

 naprawę wszelkich awarii i usterek sprzętu lub wymianę sprzętu na nowy w terminie do 

7 dni roboczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia, awarii lub błędu naprawę wszelkich 
awarii i usterek systemu w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia uszkodzenia, 

awarii lub błędu 

  

 

 

 


