Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.649.2012
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TABELA ELEMENTÓW CENOTWÓRCZYCH
ZADANIE III – SPRZĘT RTV
Lp

Nazwa

Opis

Ilość

jdn.

1

1) Ekran: Rodzaj ekranu LED2) Przektna ekranu: min 47[cali]3) Rozdzielczość ekranu: przynajmniej
1920x1080 [pikseli] w standardzie Full HD4) Zintegrowane tunery: DVB-T – dla cyfrowej telewizji
naziemnej, zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i
eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich słuŜących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji
telewizyjnych umoŜliwiający odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Odbniornik telewizyjny*Producent
DVB-C – dla m.in.cyfrowej telewizji kablowej,DVB-S2 – dla telewizji satelitarnej5) Zastosowanie filtra
………………………………………..Model
cyfrowej redukcji szumów: TAK6) Zastosowanie algorytmów znacząco poprawiających jakość obrazu:
…………………………………………….Numer TAK7) Zastosowane technologie konwertujące i odtwarzające zarówno obraz i sygnał foniczny z formatu
2D do 3D (przestrzenny): TAK8) Dodatkowe funkcje: - automatyczna regulacja głośności, Katalogowy odbiornika telewizyjnego
(Producenta): ……………………………
polskojęzyczne menu wyświetlane na ekranie, - automatyczne wyłączanie telewizora, - telegazeta, - zegar,
spełniający niŜej wymienione wymogi:
- timer, - sleep timer, - funkcja ‘zamraŜania’ programu telewizyjnego i kontynuacja oglądania po
kilkudziesięciu minutach, - funkcje odtawrzania i nagrywania programów, filmów, obrazów na zewnętrznym
nośniku
(pendrive, dysk HDD) przez złącze USB, - dostępna przeglądarka internetowa.
9) Gwarancja: 24 miesiące
Sprzęt musi być zgodny, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi
powyŜej.

1

szt.

2

1) System telewizyjny: NTSC/PAL2) Odtwarzanie:
Rodzaj odtwarzanych płyt: BD-ROM, BD-R, BDRE, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, MPEG-2, MPEG-4, MP3,
Odtwarzacz bluray*Producent
WMA, DivX, DivX HD, MKV3) Dekodery dźwięku: Zastosowane dekodery dźwięku: Dolby Digital,
………………………………………..Model
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS4) Złącza: Dostępne złącza: Wyjścia: optyczne, koaksjalne,
…………………………………………….Numer audio USB, Component Video, HDMI, Ethernet5) Zasilanie: Zasilanie sieciowe: 240 [V]6) Inne: - Menu
Katalogowy odtwarzacza bluray (Producenta):
urządzenia wyświetlane na ekranie (OSD) - MoŜliwość aktualizacji oprogramowania - Wykorzystanie
…………………………… spełniający niŜej
funkcji: BD Live, SimpLink - MoŜliwość odtwarzania z zewnętrznego dysku twardego - Pilot w zestawie 7)
wymienione wymogi:
Gwarancja: 24 miesiące
Sprzęt musi być zgodny, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi
powyŜej.

1

szt.
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Zamawiana ilość produktów dla danej szkoły
1

Razem wartość brutto (PLN)
(za dostawę zamawianej ilości produktów dla danej
szkoły)
2

Stawka podatku VAT (%)
3

Łączna wartość podatku VAT (PLN)
4

…%

A
SP16

…%
…%

2

Szkoła podstawowa nr 5
Radioodtwarzacz*
Producent ………………………………………..
3

Model
…………………………………………….
Numer Katalogowy radioodtwarzacza
(Producenta): ……………………………
spełniający niŜej wymienione wymogi:

Zamawiana ilość produktów dla danej szkoły
1

B
SP 5

1) Odtwarzanie: Odtwarzanie płyt Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA
2) Radio: Radio cyfrowe z zakresem fal FM, MW
3) Dźwięk: Dźwięk stereo – głośniki szerokopasmowe
4) Złącza: wyjście słuchawkowe, USB
5) Inne: MoŜliwość odtwarzania MP3, WMA przez złącze USB
6) Zasilanie: Zasilanie sieciowe 240 [V], bateryjne
7) Gwarancja: 12 miesięcy
Sprzęt musi być zgodny, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi
powyŜej.

Razem wartość brutto (PLN)
(za dostawę zamawianej ilości produktów dla danej
szkoły)
2

Stawka podatku VAT (%)
3
…%
…%
…%

1
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1

szt.

Łączna wartość podatku VAT (PLN)
4
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SZKOŁY RAZEM

Szkoły razem

Zamawiana ilość produktów
razem (suma wierszy A-B w
kolumnach 1)

A–B

3

Razem cena ofertowa brutto
(PLN)
(suma wierszy A -B w kolumnach
2)

Stawka VAT (%) (zgodnie ze
stawkami VAT w wierszach A-B
wskazanych w kolumnach 3)
…%
…%
…%

Łączna wartość podatku VAT
(PLN)
(suma wierszy A - B w
kolumnach 4)

..............................................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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