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(pieczęć wykonawcy)             

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na dostawę 
laptopów i projektora do ZSPiPO-W Nr 3 Piotrkowie Tryb. 

Część I: 
l.p
. 

Przedmiot 
zamówienia 

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Ilość 
szt./zest 

Proponowana marka i model 
spełniający wymogi wg. zał. 
specyfikacji przedmiotu 
zamówienia kol. 3 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
brutto razem 

1.  Laptop 
z oprogramowa
niem biurowym 

− Komputer typu lptop gwarancja 24 miesiace  
−  Procesor min. dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2,5 

i 3MB cache GHz, min. 8 GB RAM, SSD minimum 
240GB ,  

− napęd optyczny DVD +/- RW, karta sieciowa,  
− karta grafiki zintegrowana: pojemność pamięci min.    

2 GB DDR3,  
− system operacyjny min. Win 10 home 64 bit,  
− program antywirusowy 

 

2 szt. 
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Część II – obejmuje dostawę projektora multimedialnego z ekranam projekcyjnym i osprzętem oraz montażem u Zamawiającego  
l.p. Przedmiot 

zamówienia 
Specyfikacja przedmiotu zamówienia Ilość 

szt./zest 
Proponowana marka i model 
spełniający wymogi wg. zał. 
specyfikacji przedmiotu 
zamówienia kol. 3 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
brutto razem 

1.  Projektor 
multimedialny   
z ekranem 
projekcyjnym    
i osprzętem 
oraz montażem 
u 
Zamawiającego 
do tablicy 
interaktywnej 
Promethean 
ActivBoard 78 
Touch 

− projektor krotkoogniskowy  
− rozdzielczość optyczna min. 1024x768, 
− jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 

1600 ANSI Lumenów), 
− kontrast min. 4000:1, 
− format obrazu (standard) 4:3, 
− żywotność lampy min. 4000 h – tryb normalnej pracy, 
− porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video),           , 

HDMI, stereo mini Jack, 
− głośniki zewnętrzne 
− torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający 

i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI min. ok. 10 - 15 m, 
− technologia – LCD, 
− wspornik (uchwyt) do montażu projektora 

, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: 
sufitowe. 

1 szt. 

 

 

   

 

 
 
 
 
………………………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 


