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Wyjasnien ia trdci zapytania ofertowego 
dot. post~powania 0 lldziclenie zam6wienia Pllblicznego 

o wartosci szacllnkowej ponizej 30 000 euro 

Pytanic: 

pn. "Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoly Podstawowej 
im. ks. M. K. Sarbiewskiego w Sarbiewie" 

"Prosz~ 0 informacj~ ezy b~d't rozpatrywane ofet1y cz~seiowe? 
W speeyfikaeji biologii ostatnia pozyeja Labdisc, prosz~ 0 szersz't informaej~? 
W ehemii prosz~ 0 wymiary ponizszych produkt6w: 
szafa metalowa na odczynniki chcmiczne 
st61 laboratoryjny" 

Odpowiedz: 
Zamawiaj'tey dopllszeza mozliwosc skladania ofert ez~seiowyeh, szezeg610we informaeje 

na ten lemat znajdllj't si~ w pkt.l1 i pkt.12 Zaproszenia do zlozenia oferty. 
Labdise to llrz'tdzenie, do przeprowadzimia doswiadezeit, wyniki dokonywanych pomiar6w 

mog't bye obserwowane bezposrednio na wyswietlaezu dysku lub na cyfrowyeh miernikach 
w oprogramowaniu na kompllterze (Windows, MAC, Linux) lub tableeie (iOS, Android). 
Urz'tdzenie ma bye przydatne do wykonywania pomiar6w jasnosei oswietlenia, plllsll, cisnienia 
barometryeznego, temperatllry otoczenia, oznaczania tlel1l1 w wodzie, pH, przewodnosei 
w cieczaeh, wilgotnosci, GPS. 

Szafa metalowa na odczynniki ehenl iczne 0 wymiarach: szer.80 cm x gl~b.40 em x wys.190 cm 
z tolerancj't +/- 20 em 

St61 laboratoryjny 0 wymiarach: wys.120 em x szer.60 em x d1.l200 em z tolerancj't +/- 20 cm 

Pytallie: 
"Prosz~ 0 wyjasnienie: 
I. pracownia geografiezna: 
w opisie przedmiotll zam6wienia jest wpisane Monitor interaktywny na statywie, prosz<;) 0 opis, 
parametry. 
2. praeownia biologiezna 
Podstawowy klasowy zestaw preparat6w mikroskopowyeh - l'teznie 240 preparat6w w 13 
zestawach. 
Prosz~ 0 wyszezeg61nienie jakie to maj't bye prc~araty mikroskopowe. 
3. pracownia fizyczna 
Zagadki fizyki? Czy to ma bye ksi<lika? 
4.pracownia ehemiczna 
St61 laboratoryjny. Prosz<;) 0 podanie dokladnych szezeg616w: wymiary oraz ezy st61 ma miee 
zasilanie?" 



OdpowiedZ: 
Ad.l. Monitor interaktywny na statywie mobilnym - parametry: 

• wbudowany system Android 
• funkcja 32 TOUCH - ze wsparciem az 32 punkt6w dotyku 
• zywotnosc panelu LED 50 tys. godzin 
• powierzchnia ze szkla hartowanego 4mm z matow<t powlok<t antyrefleksyjn<t 
• system audio 2 x 20W 
• rozdzielczosc 4K Ultra HD. 3840x21 60 
• rozwi<tzanie Plug & Play - bez potrzeby instalacji sterownik6w 
• . oprogramowanie interaktywne eMarker 

Specyfikacja monitora 

Panel D-LED 65" 

Kontrast 

Jasnosc 

Proporcje 
obrazu 

4000:1 

350cd/m2 

16:9 

Gl~bia koloru 

Tryb 
wyswietlania 

10 bit, 1,07 mid kolor6w 

16:9/4:3/punkt do punktu/pelny ekran 

Rozdzielczosc 4K Ultra HD 3840x2160 

lywotnosc 
panelu 

50000 h 

Czas reakcji 

Glosniki 

Zuzycie pr<tdu 
maxltryb 
czu\vama 

8ms 

2x20W 

Max. 230W/< IW 

Plug&Play 

Wejscia 

Wyjscia 

Wymiary 

Tak 

HDM! 2.0x2; HDM! 1.4 xl; VGAxl; VGA Audio-In xl; YPBPRxl; AVxl; 
USB 2.0 xl;USB 3.0 x2; RJ45 xl; Czytnik kart SD xl; Gniazdo Touch USB 
xl; Gniazdo OPS x I; RS232 xl; Pc USB x I; 

A V -Out x I; wyjscie sluchawkv~ve; SPDlF x I 

1545 x 926,5 x 99,3 tnm 

Ad.2. Wyszczeg61nienie preparat6w mikroskopowych: 
• Tkankizwierz~ce 
• Tkanki roslinne 
• Owady 
• Bakterie 
• Narzq.dy zwierz((ce 
• Rosliny jednolikicnne 
• Rosliny dwulisciennc 

Rosliny zarodnikowe 
• Grzyby . . . 
• Budowa czlowielw 



• Rozmnazanie [oslin 
• Pasozyty zwie[z~ce 
• Gleba 

Ad.3. Zagadki fizyki - publikaeja w formie ksillZki 
Ad.4. St61laboratoryjny 0 wymiaraeh: wys.1 20 em x szer.60 em x dl.1200 em z toleranejll +/- 20 
em, z zasilaniem 


