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Zapytanie ofertowe

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa, montaż oraz zaprogramowanie ściany wideo LCD wraz z sensorem dotyku. 

1.1.1.  Zakres

Usługa obejmuje:

Dostarczenie 9 monitorów bezszwowych

Dostarczenie konstrukcji umożliwiającej budowę ściany graficznej 

Dostarczenie sensora dotyku 

Dostarczenie komputera 

Budowa dotykowej ściany graficznej z wymienionych wyżej urządzeń 

Zaprogramowanie i kalibracja dotykowej ściany graficznej 

Przeprowadzenie szkolenia z obsługi dotykowej ściany graficznej 

1.1.2 Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy

1.2. Wymagania sprzętowe

1.2.1. Ekrany bezszwowe o parametrach:

przekątna ekranu w rozmiarze 46’’

jasność nie mniejszą niż 700 [cd/m2]

kontrast nie mniejszy niż 3500:1

matryca S-PVA TFT z bezspośrednim białym podświetleniem LED

rozdzielczość natywna nie mniejszą niż: 1920x1080 z możliwością konfiguracji 4k z 
jednego źródła dla ściany graficznej. 

częstotliwość odświeżania obrazu nie mniejsza niż 60Hz 

obsługiwane orientacje obrazu: pozioma, pionowa, ekranem do góry 



czas odpowiedzi nie dłuższy niż 8 ms

kąty widzenia nie mniejsze niż: 178° poziomo - 178° pionowo 

odległość między sąsiednimi ekranami w ścianie nie większa niż 5,7 mm

kolor obudowy i ramki: czarny 

inteligentny bezprzewodowy przesył danych NFC

programowalny harmonogram uruchomień i wyłączeń 

układ kompensacji ramek synchronizujący obraz we wszystkich monitorach układu

automatyczne ostrzeżenie e-mail 

możliwość montażu karty HD-SDI

1.2.2. Konstrukcja do ekranów bezszwowych o parametrach:

możliwość regulacji zawieszonego monitora w pionie i poziomie 

możliwość zawieszenia monitora w orientacji pionowej 

możliwość zbudowania samodzielnej wolno stojącej konstrukcji 

możliwość łączenia ekranów za pomocą magnesów wyrównujących 

1.2.3. Komputery o parametrach:

wymiary nie większe niż: 120mm x 120mm x 50mm

procesor nie wolniejszy niż Intel Core i7-5557U

nie mniej niż 8 gb pamięci RAM

układ graficzny nie wolniejszy niż Intel HD Graphic 6100 

Dysk SSD o pojemności nie mniejszej niż 230 GB

1.2.4. Sensor dotyku o parametrach:

obszar dotyku o promieniu nie mniejszym niż 24 metry

częstotliwość skanowania nie rzadsza niż 25 razy na sekundę 

zakres obszaru roboczego nie mniejszy niż 185° 

widoczne dla urządzeń z systemem windows jako myszka

1.3. Wymogi formalne 

1.3.1. Oferenci zobowiązani są do dostarczenia kart katalogowych oferowanego sprzętu, po-
świadczających zgodność parametrów urządzeń ze specyfikacją.



2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

15.12.2016r

3. Warunki udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy) oraz sposób ich weryfikacji (wymagane 
dokumenty - jeżeli dotyczy):

Dokument świadczący o prowadzeniu działalności gospodarczej,

wizja lokalna,

referencje z wykonanych podobnych zadań

4. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej (jeżeli cena nie jest jedynym kryterium):

Najniższa cena

5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

oferta cenowa 

specyfikacja cenowa, ceny netto

6. Miejsce i termin składania oferty cenowej: 2.11.2016r godz. 14.30

Sekretariat Oddziału Malta w Poznaniu ul. Wiankowa 3

Oferty wysyłane drogą elektroniczną należy wysyłać na adres e-mail: 
j.klepacki@malta.poznan.pl

Zamawiający ma prawo odrzucić oferty wpływające po wyznaczonym terminie.

7. Wskazanie osób upoważnionych przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: 
Jarosław Klepacki

Zamawiający informuje, iż do wyboru oferty najkorzystniejszej nie mają zastosowania 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jarosław Klepacki
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