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Załącznik A 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Warunki ogólne: 

 gwarancja świadczona w miejscu dostawy 

 dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy 

 dostawa do siedziby Zamawiającego w Łomży (18-400 Łomża, ul. Polna 16) 

 deklaracja zgodności z CE 

 sprzęt oferowany musi znajdować się w aktualnej dystrybucji 

 wszelkie licencje na oprogramowanie mogą być oferowane ze zniżką 

edukacyjną, jeśli taka przysługuje według producenta dla placówki oświatowej 

ŁCRE 

Szczegółowe warunki dostawy i płatności zawiera wzór umowy na dostawę tabletów  

i akcesoriów (Załącznik D) 

 

Zadanie. Dostawa sprzętu komputerowego - tabletów z akcesoriami 

 

1. Specyfikacja urządzenia tablet – szt. 107: 

KOD CPV: 30213200-7 

 
wyświetlacz dotykowy  przekątna min 10” 

 rozdzielczość 1280x800 

system operacyjny min. Android lub system równoważny 

wbudowana pamięć 16 GB 

wbudowana pamięć RAM min 1,5 GB 

łączność i transmisja danych WiFi, Bluetooth, GPS 

G-Sensor (żyroskop) tak 

rodzaj złącza  micro USB 

 mini HDMI 

czytnik kart pamięci tak 

typ odczytywanych kart pamięci microSD, microSDHC 

audio MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG 

video AVI, WMV, MP4, MKV, RM, RMVB, FLV, MOV 

obraz JPEG, BMP, GIF, PNG 

kamera tylna Tak – min. 3 Mpix 

czas pracy przy użyciu 

standardowych aplikacji 

min. 5h 

inne sztywny futerał ochronny 

warunki gwarancji Min. 24-miesięczna gwarancja z naprawą w punkcie 

serwisowym z odbiorem i zwrotem do klienta. Czas 

reakcji serwisu – do końca drugiego dnia roboczego 

po skutecznym zgłoszeniu awarii przez 

Zamawiającego. Możliwość zgłaszania usterek drogą 

elektroniczną: e-mail lub faksem. Czas naprawy 
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maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku naprawy 

dłuższej niż 10 dni udostępnienie urządzenia 

zastępczego o podobnej wydajności. Dostarczenie 

sprzętu zastępczego do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się 

odebrać uszkodzony sprzęt z miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego następnie po usunięciu awarii 

zwrócić sprzęt do tego samego miejsca wcześniej 

wskazanego przez Zamawiającego. Serwis urządzeń 

musi być realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta – 

wymagane oświadczenie Wykonawcy 

potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez 

producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). 

 

2. Specyfikacja urządzenia router – szt. 9 

KOD CPV: 32413100-2 

 
Porty  4 LAN 

 1 WAN 

Antena Dookólna 3x5 dBi 

Standard IEEE 802.11 g/n 

Moc nadajnika 20 dBm 

Gwarancja Min. 24-miesięczna gwarancja z naprawą w punkcie 

serwisowym z odbiorem i zwrotem do klienta. 

 

3. Specyfikacja kabel połączeniowy – szt. 9 

KOD CPV: 30237000-9 

 
Typ złącza HDMI 

Ilość złączy A 1 

Ilość złączy B 1 

Rozdzielczość video optyczna 1920 x 1080 px 

Kierunek przepływu sygnału (Wtyczka A do Wtyczki B) dwukierunkowy 

Wersja kabla HDMI-High Speed 

Wtyczka B Złącze męskie mini HDMI 

Wtyczka A Złącze męskie HDMI 

Długość kabla 5 m 

Gwarancja min 24 miesięcy 

 

 

          


