
Załącznik nr 3 do IWUZ

Opis wymagań stawianym dostarczanym rzeczom

Część I zamówienia

a) Konsola do gier (1 szt)

Wymagania:

Konsola do gier o parametrach charakterystycznych:
- dysk twardy 500 GB
- pamięć min. 512 MB
- napęd optyczny Blu-ray
- złącze sieciowe Lan Network
-  min. 1 złącze USB
- wyjście HDMI
- pad 2 szt
- przewód HDMI  1 szt

b) Telewizor (1 szt)

Wymagania:

- 60 cali
- typ telewizora LCD
- full HD rozdzielczość 1920x1080
- wejście HDMI
- złącze USB
- klasa energetyczna  A+
- format ekranu 16:9
- odpowiednio dobrany uchwyt do mocowania oferowanego telewizora do ściany 
(uchwyt uchylno-obrotowy z wysięgnikiem)

c) Zestaw kina domowego (1 kpl)

Wymagania:

a)  amplituner o mocy RMS min. 7x90W (1 szt) o parametrach:
- pilot,
- tuner radiowy FM,
- na panelu przednim gniazdo USB,
- gniazdo HDMI,
- 4 wejścia RCA,
- zaciski na przewody głośnikowe,
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- możliwość odczytywania i dekodowania plików MP3, WMA, WAV i AAC,

b) kolumny głośnikowe 7 szt. o mocy min. 90W (kolumny frontowe 2 szt, kolumny efektowe 4 szt, 
kolumna niskotonowa 1 szt) o parametrach:
- kolumny frontowe: system 3 drożny bass – reflex, moc do 140 W, pasmo przenoszenia 43 Hz – 
23 kHz,
- kolumny efektowe: system 2 drożny, moc do 100 W, pasmo przenoszenia 100 Hz – 23 kHz,
- kolumna niskotonowa: system 1 drożny bass-reflex aktywny, moc do 100 W, pasmo przenoszenia 
26 Hz – filtr LF, wejście liniowe RCA, regulowany filtr LF: 80-160 Hz,
- przewód głośnikowy 2x1,5 mm o długości 50 m.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kolumn, których parametry różnią się o nie więcej niż 10 %, 
dotyczy mocy i pasma przenoszenia.

d) Gry na konsole (4 szt.)

-  gra  sportowa,  piłka  nożna,  np.  FIFA 15  lub  inna  równoważna,  gra  musi  być  kompatybilna
z zaoferowaną konsolą (1 szt),
- gra wyścigi samochodowe np. Need for Speed: Most Wanted  lub inna równoważna, gra musi być
kompatybilna z zaoferowaną konsolą (1 szt),
- gra przygodowo – logiczna, w której gracz ma możliwość budowy w wirtualnym świecie dowolnych
obiektów np. Minecraft lub inna równoważna, gra musi być kompatybilna z zaoferowaną konsolą (1
szt),
- gra wyścigi samochodowe pozwalająca na wcielenie się w kierowcę samochodowego np. GRID:
Autosport lub inna równoważna, gra musi być kompatybilna z zaoferowaną konsolą (1 szt).

Wszystkie gry winny być przekazane na nośniku CD, DVD lub Blu-Ray w zależności od tego jak
zostały wydane przez producenta.

Część II zamówienia

a) Stół do tenisa stołowego (1 szt)

Stół do tenisa stołowego:
- wymiary min. 270x150x70 cm,
- siatka,
- rama stalowa,
- stół na kółkach umożliwiających jego przemieszczanie po złożeniu,

Zamawiający  dopuszcza  dostawę  stołu,  którego  główne  wymiary  w  „cm”  (długość,  szerokość,
wysokość)  są  mniejsze  o  nie  więcej  niż  10% od wskazanych  wymiarów. Zamawiający akceptuje
dostawę stołu o wymiarach większych niż wskazano w tabeli powyżej. 
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Do ka  ż  dej z nazw firm, znaków firmowych, rozwi  ą  za  ń   technicznych itp., które zosta  ł  y wymienione

w     niniejszej  specyfikacji  –  dodaje  si  ę   s  ł  owa  „lub  równowa  ż  ne”.  Ponadto  w     przypadku  gdy,

którejkolwiek  cz  ęś  ci  specyfikacji  opisano  przedmiot  zamówienia  za  pomoc  ą   norm,  aprobat,

specyfikacji  technicznych  i  systemów  odniesienia  zamawiaj  ą  cy  dopuszcza  zastosowanie  przez

wykonawców  rozwi  ą  za  ń   równowa  ż  nych  opisywanym.  Przez  s  ł  owo  „równowa  ż  ne”  zamawiaj  ą  cy

rozumie rozwi  ą  zania techniczne, materia  ł  y lub urz  ą  dzenia o nie gorszych parametrach ni  ż   przywo  ł  ane.
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