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FORMULARZ CENOWY 

Monitor LCD – Parametry minimalne*(1) Parametry oferowane (proszę wypełnić 

dokładnie wszystkie wiersze)** (2) 

Ilość (3) Cena netto za 

szt. (4) 

Wartość netto 

(5) 

Podatek od 

towarów i 

usług % (6) 

Wartość brutto 

(7 = 5+6) 

Typ/model  należy wskazać >   

2 

   

23 % 

 

 

Monitor LCD 

z 

wbudowanym 

komputerem 

Rozmiar matrycy: 40” 

Typ Matrycy S-PVA 

Rozdzielczość min. 1920x1080 

Jasność min. 450 cd/m˛ 

Kontrast min. 3000:1 

Złącza wbudowane w monitorze: min. 

złącze D-Sub, złącze DVI-D, Display Port, 

HDMI x 2, stereo mini Jack  

Kąt widzenia min. 178/178 stopni 

Częstotliwość odświeżania: pionowa min. 

56 Hz – 85 Hz, pozioma: min. 30 kHz – 81 

kHz 

Czas reakcji max. 8 ms 

Wbudowany port RS232, RJ45 

Wbudowane głośniki w monitorze min. 2 x 

10W 

Wnęka na wbudowanie dedykowanego 

komputera PC 

System operacyjny Windows XP embedded 

Gwarancja 36 miesięcy, 24 godziny/7 – 

odpowiednie oświadczenie wystawione 

przez producenta z siedzibą na terenie 

Polski na zamawiającego załączyć do oferty 

 

 



Parametry wbudowanego komputera 

 

Athlon Dual-Core  min. 2.7GHz 

Dysk twardy min. 32 GB 

Pamięć Ram DDR3 min. 2 GB 

Port min. USB x 4  

 

Instalacja  

 

 Monitory zainstalowane zostaną na 

uchwytach ściennych o minimalnych 

parametrach :   

 

Maksymalne obciążenie  80 kg 

Możliwość szybkiego zdjęcia monitora 

Kąt pochylenia +/- 12 stopni 

Kolor czarny , malowany proszkowo 

Gwarancja minimum 10 lat 

Certyfikat TUV  

 

W ramach instalacji podłączy urządzania do 

istniejącej sieci LAN oraz instalacji 

zasilającej. Materiały niezbędne do tych 

podłączeń Dostawca dostarczy w ramach 

niniejszego zlecenia. 

 

Oprogramowanie  

 

Dostarczone oprogramowanie do 

Zarządzania Treścią jest tego samego 

producenta co dostarczone monitory LCD, 

składające się z aplikacji  Autor, Serwer i 

Player. Oprogramowanie jest w pełni 

kompatybilne z dostarczonym sprzętem oraz 

spełnia poniższe wymagania : 

 

Serwer: 

 

• Zarządzanie treścią 

Umożliwia zarejestrować treść przez serwer 

jak i narzędzie do jej tworzenia  



Umożliwia modyfikację i usunięcie 

informacji o wprowadzonej treści. 

Umożliwia klasyfikowanie wyświetlanej 

treści wg typów mediów, kategorii, daty, 

nazw aby efektywnie nimi zarządzać 

Umożliwia umieszczać treść do pewnych 

kategorii, aby Użytkownicy mogli ją 

klasyfikować w celu lepszego zarządzania 

• Zapewnia funkcję kreowania listy 

odtwarzania w celu stworzenia 

indywidualnej treści wyświetlanej w 

określonej kolejności 

Umożliwia wybranie pośród wgranej treści 

zarządzanie nią i grupowanie (Treść na 

liście odtwarzanie jest wyświetlona w 

kolejności odtwarzania) 

Umożliwia określenie kolejności 

odtwarzania treści przez „przeciągnięcie i 

upuszczenie” myszą 

Umożliwia określenie efektu przejścia 

kolejnych ekranów gdy treści wyświetlane 

są po kolei 

• Konfiguracja wieloma ekranami 

Umożliwia stworzenie treści wyświetlanej 

na ścianie video stworzonej z wielu 

ekranów 

Umożliwia organizowanie wyświetlanej 

treści aby byłą wyświetlana we właściwym 

miejscu na ekranie 

Umożliwia ustawienie dowolnego czasu 

odtwarzania treści na każdym monitorze 

• Zdalny monitoring urządzeń 

Umożliwia sprawdzenie wyświetlanej treści 

na każdym monitorze 

Umożliwia to zatwierdzenie zmian lub ich 

cofnięcie 

• Zdalne zarządzanie monitorem 

Umożliwia zmianę koloru, jasności 

poziomu kolorów RGB na odległość 

Umożliwia monitorowanie poziomu 

obciążenia procesora, pamięci oraz sieci na 



monitorze LFD (Large Format Display) 

Umożliwia zdalny dostęp przez VNC. 

 

Player: 

 

• Wyświetlanie treści zgodnie z 

harmonogramem 

Pobiera i wyświetla treść zgodnie z 

harmonogramem za pośrednictwem serwera 

Umożliwia zarządzanie harmonogramem 

przy Użyciu pamięci przenośnej USB w 

przypadku gdy nie ma połączenia 

sieciowego 

Umożliwia funkcję aktualizacji treści 

Przeprowadza kontrolę nad wyświetlaczem 

zgodnie z harmonogramem wyświetleń 

(jasność, poziom głośności i wł./wył. 

panelu)  

Wyświetla listę w kolejności wyświetlania 

na ekranie 

 

Autor: 

 

 Obsługuje wiele rodzajów 

wyświetlaczy i rozdzielczości 

Standardowe rozdzielczości 

Niestandardowe rozdzielczości, poziome, 

pionowe rozdzielczości 

Oryginalny rozmiar/ Dopasowanie do 

ekranu / Zablokowanie proporcji długości 

boków obrazu 

 Tworzenie treści używając obiektów 

Umożliwia planowanie ekranu poprzez 

tworzenie różnych obiektów (obrazy, Flash, 

film, plik Office, etc.) 

Umożliwia skalowanie w górę i w dół, 

obracanie oraz dopasowywanie obiektów 

Obsługuje wiele rodzajów obiektów – 

obrazy, video, muzyka, Flash, Office, strony 

sieci Web 

 Umożliwia łatwe i wygodne 



edytowanie kreowanej treści 

Obsługuje nieograniczoną liczbę funkcji 

Cofnij/Ponów (Historia) 

Umożliwia funkcję przeciągnij upuść dla 

edytowanej treści 

Umożliwia stworzenie szablonów w celu 

ich ponownego użycia 

Umożliwia nieograniczone kopiowanie i 

wklejanie obiektów 

Umożliwia edycję treści w bardzo 

szczegółowy i precyzyjny sposób używając 

funkcji zoom (25%~400%). 

 Tworzenie treści używając warstw 

Umożliwia tworzenie warstw wzajemnie się 

przykrywających 

Umożliwia zarządzanie wszystkimi 

elementami należącymi to jednej warstwy 

jak do grupy 

 Planowanie treści z użyciem osi 

czasowej 

Umożliwia planowanie obiektów z użyciem 

osi czasowej 

Umożliwia kontrolę czasu włączenia 

obiektu z dokładnością do nawet 0,01 

sekundy 

 Przycisk pokazu umożliwia podgląd 

ekranu z treścią 

Umożliwia podgląd całej zawartości tak jak 

na monitorze 

Umożliwia podgląd treści, do której zostały 

zastosowane efekty przejścia 

 

Wymagania dodatkowe 

 

 W ramach niniejszego postępowania 

Zamawiający wymaga dostarczenia, 

zainstalowania oraz uruchomienia całego 

systemu, przeprowadzenia szkolenia, w 

siedzibie Zamawiającego, z działania 

systemu i jego możliwości 

(przygotowywania ramówki, materiałów do 



wyświetlania, harmonogramu, itp). 

 

 Wymagany termin gwarancji na kompletny 

system wymagany przez Zamawiającego – 

3 lata 

 

Modelem spełniającym powyższe warunki 

jest przykładowo monitor  Samsung 

400MX3 + SIM NT. 

 

 

Łączna wartość zadania 

Netto = 

Brutto = 

  

 

 

 

Data i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 

 

 

….................................................................................................... 

 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia, certyfikaty i deklaracje w przypadku, gdy owe dokumenty wymienione są w formularzu 

ofertowym razem z ofertą. 

 

* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o równoważnej lub lepszej wydajności (jak przedmiot wskazany w kolumnie „1”) wg 

wyników testu przeprowadzonego przez Wykonawcę. W przypadku użycia testów wydajności Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty opis 

użytych testów wraz z wynikami w celu weryfikacji równoważności oferowanego sprzętu. 

** Wykonawca jest zobowiązany: 

- w przypadku oferowania sprzętu o parametrach wskazanych przez Zamawiającego – do potwierdzenia tego zapisem „zgodnie z siwz” umieszczonym 

w kolumnie 3. 

- w przypadku oferowania sprzętu równoważnego – do podania w kolumnie 3 jego typu lub modelu oraz dokładnego opisu z uwzględnieniem 

wszystkich wymaganych w kolumnie 2 parametrów.  

 


