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              Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) – CZĘŚĆ II 

 

 

Projektor lampowy – 1 sztuka. 

Rozdzielczość Co najmniej 1920 x 1080 

Format obrazu Sprzęt ma umożliwić projekcję obrazu w formacie panoramicznym 16:9 

Napięcie 

zasilania 

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz 

 

Technika 

projekcji 

LCD 

Mocowanie Obudowa projektora powinna posiadać gwinty montażowe zezwalające na 

zamontowanie standardowych uchwytów do projektora, celem montażu go przy 

suficie. 

Złącza – Co najmniej dwa złącza źródeł sygnału 

– wyjście MiniJack do obsługi dodatkowego systemu nagłośnienia (np. 

głośnik stereo) 

 

Czas pracy  Żywotność lampy podana przez producenta powinna być nie krótsza niż 5000 

godzin. 

Rozmiar 

projekcji 

Co najmniej od 50'' do 300'' 

Zoom Projektor powinien umożliwiać zoom cyfrowy oraz zoom ręczny. 

Gwarancja Nie mniej niż dwa lata na cały produkt 

 

 

 

Telefon bezprzewodowy DECT - 1 sztuka 

Ekran Co najmniej 1.7'' 

Książka 

telefoniczna 

Książka telefoniczna zezwalająca na co najmniej 60 wpisów 

Informacje 

dodatkowe 

- Podświetlana klawiatura 

- Tryb głośno mówiący 

- Ulepszenie głosu 

- Funkcja wycisz 

- Język polski w menu aparatu telefonicznego 

- Słuchawka powinna umożliwiać transfer połączenia (Przycisk FLASH/R) 

- Czas oczekiwania co najmniej 72 godziny 

- Czas rozmowy co najmniej 5 godzin 

Akumulator Typ AAA, dołączone do zestawu 

Baza Baza powinna posiadać przycisk umożliwiający zlokalizowanie zagubionej 

słuchawki telefonicznej 
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Wyposażenie Produkt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz z bazą, 

okablowaniem, zasilaczem, akumulatorami i słuchawką telefoniczną. Ponadto 

zasilacz powinien być przystosowany do napięcia 220-230V a wtyk gniazda 

powinien być przystosowany do kontaktu typu E/C 

Gwarancja Nie mniej niż dwa lata na cały produkt. 

 

 

Niszczarka biurowa do papieru – 1 sztuka 

Typ Urządzenia fabrycznie nowe przeznaczone do niszczenia dokumentacji w małym 

biurze 

Parametry - Ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/G70) – co najmniej 6 

- Poziom bezpieczeństwa przy niszczeniu dokumentów – co najmniej P4 

- Pojemność kosza – co najmniej 15 litrów 

- Szerokość wejścia nie mniejsza niż 220mm – ZMIANA z 22mm na 220mm !!! 

 

Funkcje 

dodatkowe 

- niszczarka powinna posiadać system start/stop – dokument pobierany automatycznie 

po wykryciu ich przez niszczarkę 

- niszczarka powinna umożliwić niszczenie kart plastikowych 

- pełne wyjęcie kosza na ścinki 

- niszczarka powinna posiadać blokadę, która będzie zapobiegać przypadkowemu 

uruchomieniu urządzenia. 

- funkcja cofania 

Informacje 

dodatkowe 

Waga produktu nie powinna przekraczać 10 kg. 

Zasilanie Zasilanie sieciowe, wtyczka przystosowana do kontaktu typu E/C. 

Gwarancja Nie mniej niż dwa lata na cały produkt 

 

 

 

Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe – 1 sztuka 

Typ Urządzenie wielofunkcyjne 

Technologia 

druku 

Atramentowa 

Format 

skanowanego 

oryginału 

Sprzęt powinien umożliwić skanowanie dokumentów w formacie nie mniejszym 

niż A4 

Rozdzielczość 

drukowania 

Nie mniejsza niż 600dpi 

Interfejs Co najmniej 1 port USB, WiFi 

Pojemność 

podajnika 

Co najmniej 30 arkuszy 

Obsługiwany 

format 

Co najmniej A4,B5,A6, DL 

Tusze Technologia tuszy typu tank, zasobnik ładowany butelkami z atramentem. 

Liczba wkładów drukujących 4 - CMYK 

Obsługa Windows 10, 8, Windows 7 Service Pack 1 (SP1); OS X v10.11 El Capitan, 
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systemu 

operacyjnego 

macOS Sierra v10.12 (previously OS X), macOS High Sierra v10.13, macOS 

Mojave v10.14 

Zawartość 

zestawu 

Komplet tuszy, kabel zasilający, kabel USB. 

Gwarancja Co najmniej 24 miesiące na cały produkt. 

Szybkość  

druku 

Co najmniej 3 strony na minutę -  kolor 

Co najmniej 6 stron na minutę - czarny 

Rozdzielczość 

skanowania 

Nie mniejsza niż 600 dpi 

Zasilanie 200-240V 50/60Hz. Wtyczka zasilacza przeznaczona na rynek polski. Nie 

zezwala się na stosowanie przejściówek (np. z gniazdka Angielskiego na 

polskie) 

 

 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane parametry minimalne 

Typ Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka 

Technologia 

druku 
technologia laserowa 

Format 

skanowanego 

oryginału 

Maksymalny format A3 – ZMIANA  z A4 na A3 !!! 

Format kopii Maksymalny format A4 - ZMIANA  z A4 na A3 !!! 

Prędkość 

drukowania 

A4 

nie mniej niż 30 stron/min. 

Obsługiwane 

rozdzielczości 

drukowania 

Nie gorsza niż 600x600 dpi 

Kopiowanie 

wielokrotne 
Nie mniej niż 99 kopii 

Typ Monochromatyczne  

Panel operatora 
Panel wyposażony w kolorowy ekran, min. 4-calowy, opisy na panelu 

oraz komunikaty na ekranie w języku polskim. 

Dupleks Automatyczny 

Podajnik 

dokumentów 
Automatyczny, dwustronny 

Podajnik 

papieru 

- podajnik o pojemności minimum 200 arkuszy  

 

Pamięć 

drukarki 
Współdzielona z kopiarką  

Emulacje 

PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print, 

XPS/OpenXPS 

 

Interfejsy 

USB 2.0 Typ B, 

Host USB 2.0 

Ethernet 10/100/1000Base-T 
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Funkcje 

skanowania 
Email, Folder, Sieciowy TWAIN, USB 

Rozdzielczość 

skanowania 
600 dpi lub lepsza 

Typy plików Co najmniej  TIFF, PDF, JPEG 

Standardowe 

materiały 

eksploatacyjne 

oferowane przez 

producenta 

urządzenia 

Komplet podstawowych materiałów eksploatacyjnych zostanie dołączony 

do zestawu. 

Wymagania 

dodatkowe 

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, 

dostarczone z wszystkimi standardowo oferowanymi przez producenta 

elementami i pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży. 

Gwarancja Gwarancja producenta nie mniej niż 24 miesiące 

 


