Zał. nr 6.4 do SIWZ
Tablica interaktywna z oprogramowaniem – 1 szt.
Producent………………………………….
Model ……………………………………….
Typ …………………………………………..
*Uwaga w kolumnie pn. „ Oferowane parametry” należy potwierdzić, iż proponowany
sprzęt posiada parametry opisane w kolumnie „wymagane minimalne parametry
techniczne sprzętu” poprzez wpisanie :
- w stosunku do parametrów opisowych - zapisu „spełnia” lub „nie spełnia”,
- w stosunku do parametrów opisanych liczbowo, np. wymiary, ilość gniazd,
waga itp. należy podać parametry proponowanego sprzętu.
Lp.
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Nazwa elementu

Wymagane minimalne parametry
techniczne
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efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), o
przekątnej co najmniej 77 cali (195 cm)
Format tablicy - 4/3
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Waga maksymalnie 14 kg
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Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie pisakami
suchościeralnymi
gwarancja producenta na tablicę – min. 5 lat
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pisaki do obsługi tablicy bez elementów elektronicznych i
mechanicznych
w zestawie z tablicą cztery pisaki imitujące kolory czarny,
czerwony, niebieski i zielony oraz gąbka do ścierania
pisma elektronicznego
autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce,
certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 lub ISO
9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych
wraz z tablicą dostarczenie przewodnika (w języku
polskim): metodycznego dla nauczycieli dotyczącego
wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym i
podręcznika użytkownika tablicy
polska wersja językowa oprogramowania, wraz z pomocą
kontekstową
zabezpieczanie tworzonego dokumentu przed jego utratą
poprzez automatyczne zapisywanie go co wybrany interwał
czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego
niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej
wywołanej niestabilnością systemu
dodatkowe funkcje pozwalające zabezpieczyć elementy
ćwiczeń interaktywnych przed przypadkową edycją przez
uczniów, ale pozwalające na ich przemieszczanie i
obracanie
możliwość instalacji oprogramowania na dowolnej liczbie
komputerów będących w dyspozycji instytucji posiadającej

Oferowane
parametry
(*uwaga)
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tablicę
możliwość instalacji oprogramowania przez nauczycieli
(pracowników instytucji) i uczniów na ich prywatnych
komputerach
bezpłatny i nieograniczony czasowo dostęp do aktualizacji i
nowych wersji oprogramowania
importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na
tablicy w czasie zajęć (notatek, obiektów) w formacie
Whiteboard Common File Format (CFF)
wpisywanie i zachowywanie notatek wykonanych przy
pomocy tablicy w plikach popularnych aplikacji
(przynamniej: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint).
Możliwość późniejszej edycji dokonanych wpisów i notatek
w plikach za pomocą tych popularnych aplikacji
dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na
podgląd plików stworzonych za pomocą oprogramowania
producenta tablicy bez konieczności instalowania go na
komputerze
dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi
tablicy do bazy gotowych lekcji w języku polskim dostępnej
przez sieć Internet
automatyczna optymalizacja wielkości wstawianych plików
graficznych, co umożliwia szybsze i łatwiejsze
przekazywanie materiałów edukacyjnych przez sieć (np.
pocztą elektroniczną, na stronach www, itp.)
Dostarczenie wraz z urządzeniem podręcznika
użytkownika i instrukcji w j. polskim

...................................................................................
miejscowość, data
.........................................................................................
podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych)
przedstawiciela(-li) firmy Wykonawcy
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