
14/12/2016 

Pytanie 1 
Projektor do tablicy interaktywnej ma mieć rozdzielczość FullHD – czyli proporcje 

ekranu 16:9. Natomiast większość tablic jest o proporcjach 4:3. Jakiego wymiaru tablicy 

Zamawiający oczekuje? 80 cali? Czy zatem projektor nie powinien mieć rozdzielczości 

dopasowanej do wymiaru tablicy (np. XGA)? 

 

Odpowiedź: 
W „Odpowiedziach do pytania do przetargu” zamieszczonego na BIP-ie z dnia 

12.12.2016 Zamawiający uzupełnił parametry dotyczące projektora multimedialnego  

o parametr „format obrazu 16:9 i 4:3”. Pozostałe parametry pozostają bez zmian. 

Wymiary tablicy 1720x1250 mm. 

 

 

Pytanie 2 
Zamawiający oczekuje tablicy mobilnej – czyli chodzi o to by była na statywie 

jezdnym? Czy Zatem Zamawiający uważa, że projektor przenoszony i ustawiony gdzieś  

na ławce będzie dobrym rozwiązaniem? Z naszego doświadczenia uważamy, że tablica  

z projektorem (najlepiej krótkoogniskowym) powinna być zamontowana  na stałe do ściany 

lub zamontowana wraz z projektorem (w tym wypadku tylko krótkoogniskowym)  

na statywie jezdnym. W innym wypadku rozwiązanie jest bardzo nie wygodne  

do używania, wymaga każdorazowej kalibracji od użytkownika, nie wspominając już  

o ustawianiu obrazu projektora w tablicy. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje tablicy na statywie jezdnym. 

 

 

Pytanie 3 
Zamawiający oczekuje uchwytu, który będzie miał opcje montażu zarówno  

do ściany jak i do sufitu – w powiązaniu z ekranem, mobilną tablicą prosimy o wyjaśnienie 

w jaki sposób Zamawiający przewidział korzystanie z dostarczonego sprzętu? Czy 

Wykonawcy mają dokonać pełnej instalacji dostarczonego rozwiązania? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje zgodnie z SIZW dostarczenia „Uniwersalnego uchwytu 

sufitowego do projektora”. Wykonawcy nie dokonują instalacji dostarczonego rozwiązania. 

 

 
06/12/2016 

 

Pytanie 1 

1. Czy Zamawiający sprecyzuje sposób sprawdzania spełnienia ww. parametru  

w tablicach, których producenci nie przedstawiają parametru rozdzielczości bez podawania 

jednostek, lub zrezygnuje z nieprecyzyjnego wymogu ?. 



 

Odpowiedź: 
Dokonamy sprawdzenia spełnienia ww. parametrów w tablicy oparciu  

o dostarczoną dokumentację techniczną.  

 

2. W opisie przedmiotu zamówienia zadania 1, poz. 1 mobilna tablica interaktywna, 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie przedstawia żadnych wymogów dot. 

tablicy interaktywnej (technologia wykonania, parametry, jakość powierzchni). 

Odpowiedź: 
 

  W odniesieniu do zadania 1, poz. 1 mobilna tablica interaktywna, Zamawiający 

uzupełnia dane techniczne o: 

- wymiar tablicy max 1720x1250mm 

- rodzaj powierzchni: magnetyczna, matowa, suchościeralna. 

 

Pytanie 2 

Czy zamawiający przedstawi swoje wymagania w tym zakresie, czy uzna  

za oczekiwane rozwiązanie również np. lakierowaną białą tablicę magnetyczną  

z przystawką interaktywną ?.  

 

Odpowiedź: 
Zamawiający przedstawił uzupełnia o dodatkowe parametry mobilnej tablicy 

interaktywnej w powyższej odpowiedzi do pytania 1 punkt 2. Nie dopuszczamy innych 

rozwiązań (np.: lakierowaną białą tablicę magnetyczną z przystawką interaktywną). 

 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający zweryfikuje swoje wymogi dot. klasy projektora przeznaczonego  

do nieokreślonej tablicy interaktywnej ? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający uzupełnia parametry dotyczące projektora o: 

- format obrazu 16:9 i 4:3 

 

 

 



 

Pytanie 4 

Czy zamawiający zmieni opis parametru na „uchwyt dostosowany do zaoferowanego 

projektora” ? 

Odpowiedź: 
Zamawiający zmienia zapis dotyczący uchwytu na: „uchwyt dostosowany  

do zaoferowanego projektora” 


