Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.981.2012
Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.272.981.2012
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA „ODBIORNIK TELEWIZYJNY”
Sprzęt musi być zgodny, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŜej:

ODBIORNIK TELEWIZYJNY*
Producent: ………………………………………………………………………………….… Model: ………………...……………………………………………..…
Numer katalogowy odbiornika telewizyjnego (Producenta):………………………………………………………………………...……………………………
spełniający niŜej wymienione wymogi:
Lp.

-1-

-2-

1.

Technologia wyświetlania

LED 3D.

2.

Przekątna ekranu

Co najmniej 46 cali.

3.

Rozdzielczość ekranu

4.

Zintegrowane tunery

5.

Dodatkowe funkcje

6.

Gwarancja i serwis

Potwierdzenie
spełnienia
parametrów
i funkcjonalności
oferowanego
towaru**
-3-

Co najmniej 1920x1080 pikseli w standardzie Full HD.
DVB-T – cyfrowy naziemny,
DVB-C – cyfrowy kablowy,
DVB-S – cyfrowy satelitarny, analogowy.
-Konwersja obrazu 2D na 3D,
-Menu w języku polskim,
-Wyłącznik czasowy,
-Funkcja zatrzymywania i cofania oglądanych programów telewizyjnych,
-Funkcja odtwarzania zdjęć, muzyki i filmów przez USB,
-Funkcja nagrywania wybranych programów przez USB,
-Dostępna przeglądarka internetowa,
-Co najmniej 2 pary okularów 3D,
-Pilot z bateriami.
-24 miesiące, wypełniona karta gwarancyjna,
-Serwis świadczony w miejscu dostawy towaru,
-Czas reakcji na zgłoszony problem (podjęcie działań diagnostycznych) nie moŜe przekroczyć 2 dni roboczych (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy; w przypadku gdy koniec terminu przypada na sobotę wówczas termin upływa w następnym dniu roboczym),
-Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia problemu.
W przypadku gdy wymagany jest dłuŜszy okres czasu naprawy, Wykonawca podstawia na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach funkcyjnych. Naprawa
w takim przypadku nie moŜe przekroczyć 30 dni od momentu zgłoszenia usterki.
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Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.981.2012
Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.272.981.2012
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA „ODTWARZACZ BLURAY”
Sprzęt musi być zgodny, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŜej:

ODTWARZACZ BLURAY*

Potwierdzenie
spełnienia
Producent: ………………………………………………………………………………….… Model: ………………...……………………………………………..…
parametrów
Numer katalogowy odtwarzacza bluray (Producenta): …………………………………………………………………………………...………………………… i funkcjonalności
oferowanego
spełniający niŜej wymienione wymogi:
produktu**
lp.

-1-

-2-

-3-

1.

Odtwarzanie płyt

BD-ROM, BD-R, BD-RE, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW.

2.

Odtwarzane formaty audio-wideo

MP3, WMA, DivX, DivX HD, MKV.

3.

Dekodery dźwięku

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS.

4.

Złącza

Audio,
USB,
HDMI.

5.

Zasilanie

Sieciowe 230V.

6.

Inne

MoŜliwość odtwarzania z zewnętrznego dysku twardego,
Pilot z bateriami,
Okablowanie umoŜliwiające podłączenie odtwarzacza do telewizora.

Gwarancja i serwis

-24 miesiące, wypełniona karta gwarancyjna,
-Serwis świadczony w miejscu dostawy towaru,
-Czas reakcji na zgłoszony problem (podjęcie działań diagnostycznych) nie moŜe przekroczyć 2 dni roboczych (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy; w przypadku gdy koniec terminu przypada na sobotę wówczas termin upływa w następnym dniu roboczym),
-Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia problemu.
W przypadku gdy wymagany jest dłuŜszy okres czasu naprawy, Wykonawca podstawia na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach funkcyjnych.
Naprawa w takim przypadku nie moŜe przekroczyć 30 dni od momentu zgłoszenia usterki.

7.

……………..............................................................................
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Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.981.2012
Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.272.981.2012
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZDMIOTU ZAMÓWIENIA „RADIOODTWARZACZ CD”
Sprzęt musi być zgodny, równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŜej:
RADIOODTWARZACZ CD*

Potwierdzenie
spełnienia
Producent: …………………………………………………………………………………… Model: …………………………………………….……………………
parametrów
i funkcjonalności
Numer katalogowy radioodtwarzacza CD (Producenta): ………………………………………………………………………………………….…………
oferowanego
spełniający niŜej wymienione wymogi:
towaru **
lp.

-1-

-2-

-3-

1.

Standardy odtwarzania

Audio CD, CD-R/RW, MP3, WMA.

2.

Radio

Cyfrowe.

3.

Dźwięk

Stereo.

4.

Wyjścia/wejścia

USB,
Wyjście słuchawkowe.

5.

Dodatkowe funkcje

MoŜliwość odtwarzania MP3 przez złącze USB.

6.

Zasilanie

Zasilanie sieciowe 230 V, bateryjne.

Gwarancja i serwis

-12 miesięcy, wypełniona karta gwarancyjna,
-Serwis świadczony w miejscu dostawy towaru,
-Czas reakcji na zgłoszony problem (podjęcie działań diagnostycznych) nie moŜe przekroczyć 2 dni roboczych (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy; w przypadku gdy koniec terminu przypada na sobotę wówczas termin upływa w następnym dniu roboczym),
-Usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia problemu.
W przypadku gdy wymagany jest dłuŜszy okres czasu naprawy, Wykonawca podstawia na czas naprawy sprzęt o nie gorszych parametrach funkcyjnych.
Naprawa w takim przypadku nie moŜe przekroczyć 30 dni od momentu zgłoszenia usterki.

7.

Instrukcja wypełniania:
*) NaleŜy wskazać oferowany produkt: nazwa Producenta, model oraz numer katalogowy,
**) NaleŜy wpisać „TAK” w przypadku jeśli oferowany produkt spełnia parametry opisane w kolumnie 2.
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