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     Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  

 

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA DOSTAW 

LP. NAZWA SPRZĘTU PARAMETRY NIE GORSZE NIŻ: 
ILOŚĆ 

SZTUK 

1 
Stanowisko 
komputerowe  
z monitorami 
dotykowymi 

 
Ekran 23" 1920 x 1080 pikseli Najnowszy system operacyjny w 
języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 
użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane 
zarządzanie oprogramowaniem oraz konfigurację systemu w 
technologii GroupPolicy. Najnowszy procesor wyposażony w min. 
2 rdzenie i 4 wątki minimalnej częstotliwości w trybie turbo 
wynoszącej 2.8 GHz, którego wartość TDP wynosi nie więcej niż 15 
W i który osiąga w teście PassMark (cpubenchmark.net) minimum 
4009 punktów. Pamięć RAM 4 GB DDR4 2133 MHz Dysk 1000 GB 
SSHD, Ekran dotykowy 
 

2 szt. 

2 

Projektor 
multimedialny 
w technologii LED; 
pilot do sterowania 
zdalnego 

 
Projektor: Typ matrycy DLP Jasność 2800 ANSI lumen 
Rozdzielczość podstawowa SVGA (800 x 600) Współczynnik 
kontrastu 3000 :1 Moc lampy 200 W Ekran: 180 x 180 cm  
 

1 szt. 

3 
Ekran zwijany 
i odchylany 
automatycznie na 
pilota 

 
Elektryczny ekran projekcyjny: Powierzchnia projekcyjna 175 x 
175 cm Czarny, nieprzezroczysty tył Gruba i ciężka tkanina 
zapewniająca doskonałą płaskość ekranu Moc: 40 W,  
napięcie 230 V, częstotliwość: 50 Hz. Sterujący przełącznik 
naścienny Pilot zdalnego sterowania na podczerwień  
 

1 szt. 

4 

Licencja na 
oprogramowanie 
do zarządza 
projekcją 
multimedialną 

 
Umożliwia m.in. wyświetlanie pieśni, tekstów, obrazów, 
zaimportowanych prezentacji multimedialnych, odtwarzanie 
wideo, obsługę dźwięku, zapewnia możliwość wyświetlania 
slajdów kolejno lub selektywnie oraz podgląd na monitorze tego co 
jest wyświetlane na projektorze. 
 

1 szt. 

5 Stanowisko 
multimedialne 

 
Stanowisko multimedialne obsługujące interaktywne prezentacje: 
fragmenty filmów, w tym archiwalne; gotowe prezentacje 
tematyczne; nagrania lektorskie do odsłuchu 
w 3 językach 
Monitor dotykowy od 17" Typ urządzenia: monitor  
ze zintegrowaną przez producenta optyczną nakładką dotykową 
Przekątna: od 17" Rozdzielczość: 1920x1080 Jasność: 250 nit 
Kontrast: 1000:1 Moduł multimedialny Pamięć RAM:4GB Wyjście 
słuchawkowe  
System operacyjny: zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 
aplikacji oraz prawidłowe działanie ekranu dotykowego. 
 

2 szt. 

6 
Okulary VR  
z 
oprogramowaniem 

 
Okulary VR - 3 szt. pozwalające zamienić smartfon w wysokiej 
jakości, podręczny odtwarzacz materiałów 3D. Kompatybilne 
z szeroką gamą telefonów + oprogramowanie 
 

1 
zestaw 
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7 Urządzenia 
odsłuchowe 

 
10 urządzeń odsłuchowych wraz z akumulatorami i ładowarkami 
oraz słuchawkami, w tym 2 słuchawki dla osób niewidomych 
(usprawnienia dla osób niedowidzących i niewidzących - duża, 
czytelna klawiatura z opisami w języku Braille'a.  
Charakterystyka modelu audioguide: 
 wysokiej jakości dźwięk w formacie MP3 
 obsługa wielu języków 
 regulowane natężenie dźwięku 
 wysokiej jakości wyświetlacz LCD zawierający informacje  

o numerze i nazwie eksponatu oraz pasek postępu narracji 
 usprawnienia dla osób niedowidzących i niewidzących - duża, 

czytelna klawiatura z opisami w języku Braille'a  
 opcjonalne usprawnienia dla osób niedosłyszących 

 

1 
zestaw 

8 

System 
nagłośnieniowy: 
centrala oraz 
głośniki 

 
Instalacja nagłośnieniowa składająca się z poniższych elementów: 
GŁOŚNIKI:  
Kolumna głośnikowa: kolumny szerokopasmowe  
o zwiększonej kierunkowości emisji dźwięku, 60W, 166Q, napięcie 
wejściowe 100V, ilość: 4 sztuk 
Kolumna głośnikowa 20W, 500Q, napięcie wejściowe 100V, ilość: 2 
sztuk  
Nagłośnienie zewnętrzne 60W, 250Q, napięcie wejściowe 100V, 
ilość: 1 sztuka  
WZMACNIACZE I AKCESORIA: 
Cyfrowy wzmacniacz automatyczny, ilość: 1 sztuka 
Wzmacniacz, ilość: 1 sztuka 
MIKROFONY I AKCESORIA: 
Ołtarz, organista - mikrofon pojemnościowy, ilość: 1 sztuk 
Sedilia - mikrofon pojemnościowy, ilość: 1 sztuka 
System wzmacniającego dźwięk dla osób niedosłyszących 
(indukcja)  
PĘTLA INDUKCYJNA dostosowana do powierzchni kościoła - 
wzmacniacz pętli indukcyjnej wraz z przewodem 
 

1 
komplet 

9 

Elementy małej 

architektury 

(ławki) 

 

Ławki o konstrukcji żeliwnej wypełnionej drewnem (o charakterze 

zabytkowym), wolnostojące, na samonośnych podkładach. 

Wymiary: całkowita wysokość 70 cm, długość 150 cm, wysokość 

do siedziska 40 

 

4 szt. 

10 

Elementy małej 

architektury 

(stojak rowerowy) 

 

Wielostanowiskowy (min. 6 stanowisk), wolnostojący, na 

samonośnym podkładzie 

 

1 szt. 

11 
Wykonanie 

modelu 3D 

 

Zintegrowanie bryły i struktury obiektu wraz z elementami 

zdobienia, przekrojów detali architektonicznych, schematu więźby 

dachowej, metodą stereofotogrametrii i pomiaru laserowego, co – 

po wykonaniu rzutów obiektu, elewacji, przekrojów pionowych i 

poziomych – umożliwi stworzenie modeli 3D oraz animacji, które 

będą dostępne na stronie internetowej. 

 

1 szt. 

 

 

 

 
………………………………………… 

(miejscowość i data) 
 

…………………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 
 


