
 
Załącznik nr 5 

Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu 

 

Uwaga! Nie wypełnienie jakiegokolwiek elementu specyfikacji oferowanego sprzętu,  

w szczególności elementów dotyczących kryteriów oceny ofert,  

skutkuje odrzuceniem oferty. 

CZĘŚĆ 1.    
 
Projektor multimedialny- wraz z obiektywem – TYP 1                                                                                                                                                       Liczba kompletów: 7 
 
 
TYP1  -   Oferowany model * ………………………………………….                                      Producent * ……………………………………….. 
 
 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

1 Obudowa i zasilanie 

 

1) Możliwość pracy urządzenia w dowolnej pozycji (360*) . 

2) Z otworami montażowymi do instalacji uchwytu sufitowego. 

3) Maksymalna waga urządzenia nie przekracza nośności posiadanych uchwytów tj. 30kg. lub 

Wykonawca dostarczy odpowiedni uchwyt do montażu pod sufitem gipsowo-kartonowym. 

4) Zasilanie 230v/50Hz. 

5) Wyposażony przynajmniej w jedno złącze HDMI, jedno złącze D-Sub oraz jedno złącze do komunikacji  

i sterowania (np. RS232 lub RJ45). 

6) Możliwość pracy przynajmniej z następującymi sygnałami dla złącza HDMI:  

480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p. 

7) Poziom szumu pracy projektora nie przekracza 40dB  

8) Możliwość instalacji wymiennych obiektywów. 

 

TAK/NIE* 

Wpisać wagę 

urządzenia: 

 

………….. kg 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

2 Parametry obrazu 

 
 

1) Jasność wynosi co najmniej 6000 ANSI lumenów. 
2) Możliwość dokonywania co najmniej projekcji przedniej, tylnej, oraz z sufitu. 
3) Rozdzielczość natywna przynajmniej FullHD 1920x1200. 
4) Możliwość cyfrowej korekcji zniekształceń trapezowych (tzw. keystone) poprzez regulację co najmniej 

każdego z narożników obrazu (tzw. cornerstone). 
5) Możliwość wyciemnienia krawędzi obrazu w przypadku łączenia kilku projekcji (tzw. edge blending).  
6) Możliwość elektronicznej regulacji soczewek dla obiektywów z silnikiem co najmniej w zakresie: 

powiększenia (zoom), przesunięcia (lens shift), oraz ostrości (focus). 
 

TAK/NIE* Jasność: …..……..ANSI 

3 Źródło światła 

 
1) Źródło światła o żywotności przynajmniej 20000 godzin (np. laser, led), nie wymaga wymiany  

lub obsługi serwisowej w tym okresie. 
 

TAK/NIE* 

Żywotność źródła 

światła:  

 

…………. godzin 

4 Obiektyw 

 
1) Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem standardowy wymienny obiektyw co najmniej z możliwością 

elektrycznej regulacji ZOOM, umożliwiający wyświetlenie obrazu np. o szerokości przynajmniej 2m  
z odległości nie większej niż 4m przy zachowaniu proporcji obrazu 16:10. 

TAK/NIE* 

Producent i model: 

 

 

…………………….. 

 
2) Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem drugi wymienny obiektyw o ultrakrótkim współczynniku 

projekcji (tzw. throw ratio) mieszczącym się w zakresie 0,4 – 1.  Obiektyw winien umożliwiać 

wyświetlenie obrazu z projektora umieszczonego w minimalnej odległości od ekranu (np. winien 

pozwalać na uzyskanie obrazu o szerokości przynajmniej 5m z odległości ok. 150cm od tylnej krawędzi 

projektora do ekranu przy zachowaniu proporcji obrazu 16:10. ) 

 

TAK/NIE* 

Producent i model: 

 

 

…………………….. 

 
3) Stosowanie dostarczonego obiektywu nie ogranicza gwarancji producenta urządzenia.  

 
TAK/NIE* nie dotyczy 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

5 

Wyposażenie i 

dokumentacja 

użytkownika 

 

1) Wykonawca dostarczy przewód zasilający o długości przynajmniej 0,5m, pilot, oraz dokumentację  

w języku polskim lub angielskim. 

2) Możliwość minimum telefonicznego sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

TAK/NIE* nie dotyczy 

 

3) Wykonawca dostarczy do każdego urządzenia trwałą skrzynię transportową dla projektora wraz  

z kompletem obiektywów.  Skrzynia winna być wykonana ze sklejki wodoodpornej o grubości 

przynajmniej 7mm i posiadać metalowe okucia. Wewnątrz miejsce na chroniony piankami lub gąbkami 

projektor oraz niezależne miejsce z dostępem do obiektywów. Wnętrze powinno być wykonane  

w sposób zabezpieczający przed poruszaniem się wyposażenia podczas transportu. 

TAK/NIE nie dotyczy 

6 
Warunki gwarancji 

dla projektorów 

 
1) Minimum trzy lata gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu co najmniej  

z możliwością wymiany na sprzęt wolny od wad w terminie do 14 dni. 
 

2) Wykonawca poniesie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 
 

 

TAK/NIE* 

Okres gwarancji: 

 

…………. lat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CZĘŚĆ 2.  
 
Odtwarzacz multimedialny TYP2                             Liczba kompletów: 7 

  
 

TYP2  -   Oferowany model * ………………………………………….                                      Producent * ……………………………………….. 
 

 
 
 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

1 
Obudowa 

 

1) Żaden wymiar obudowy urządzenia nie przekracza 23cm, dodatkowo jeden z wymiarów obudowy  

nie przekracza 3,5cm, ze względu na rozmiary przewidzianego miejsca montażowego dla odtwarzacza. 

 

TAK/NIE* 

 

Wymiar obudowy: 

 

…... x ..… x ….. [mm] 

 

 

2) Wyposażona przynajmniej w jedno wyjście wideo HDMI. 

3) Wyposażona przynajmniej w jedno wyjście audio analogowe mini jack 3.5mm, w przypadku złącza w 

innym standardzie Wykonawca dostarczy do urządzenia odpowiednią przejściówkę. 

4) Wyposażona przynajmniej w gniazdo Ethernet (RJ45) umożliwiające komunikację. 

5) Wyposażona przynajmniej w złącze kart SD lub microSD, lub miejsce na dysk twardy SSD 

6) Wyposażona w port GPIO, lub inne rozwiązanie umożliwiające sterowanie poprzez styk zwierny (np. 

czujnik ruchu). 

 

 

 

TAK/NIE* nie dotyczy 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

2 
Podstawowe 

funkcjonalności 

1) Możliwość zasilania z zewnętrznego zasilacza dostarczonego w zestawie z odtwarzaczem. 

2) Możliwość zarządzania odtwarzaczem poprzez sieć. Co najmniej w zakresie: zmiany materiału, 

uruchomienia odtwarzania, zatrzymania odtwarzania, zmiany poziomu głośności.  

3) Karta sieciowa urządzenia obsługuje prędkość przynajmniej 1 Gigabit. 

TAK/NIE* nie dotyczy 

 

4) Obsługa przynajmniej kart SD/ microSD klasy 10 lub dysków SSD. Wykonawca wraz z odtwarzaczem 

dostarczy kompatybilny z urządzeniem nośnik o pojemności co najmniej 16Gb. 

 

TAK/NIE* 
Pojemność nośnika: 

………. Gb 

5) Możliwość odtwarzania materiałów wideo w rozdzielczości przynajmniej 1920x1080 50p oraz 

1920x1080 60p zapisanych w kontenerach przynajmniej .ts, .mov, .mp4, .mkv z obsługą kodowania  

co najmniej H.264, H.265 oraz MPEG-2. 

6) Możliwość odtwarzania plików dźwiękowych co najmniej: mp3, FLAC, oraz wav. 

7) Możliwość wyświetlania obrazków statycznych co najmniej bmp, jpeg, png. 

8) Możliwość odtwarzania materiałów wideo i plików dźwiękowych w trybie pętli. 

9) Możliwość wyłączenia wszelkich dodatkowych znaków generowanych przez oprogramowanie  

na odtwarzanym materiale wideo. 

10)  Możliwość sterowania odtwarzanym materiałem poprzez port GPIO co najmniej w zakresie  zmiany 

materiału, uruchomienia odtwarzania, zatrzymania odtwarzania. 

11) Możliwość wysyłania komend sterowania (np. do podłączonego projektora) za pośrednictwem na 

przykład portu szeregowego. 

 

TAK/NIE* nie dotyczy 

3 
Synchronizacja i 

oprogramowanie 

1) Zespół siedmiu odtwarzaczy po połączeniu przewodem lub za pośrednictwem dedykowanej sieci ma 

możliwość synchronicznego odtwarzania materiałów w każdym odtwarzaczu co najmniej jeśli są tej 

samej rozdzielczości, kodowane w ten sam sposób i mają taką samą długość. Odtwarzanie siedmiu 

materiałów wideo trwających 15 minut w pętli na każdym urządzeniu, przy kodowaniu H.265 w 

kontenerze .mkv nie powoduje desynchronizacji w odtwarzanych materiałach większej niż 1 sek.  

po 8 godzinach pracy. 

TAK/NIE* nie dotyczy 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

2) Zespół kilku odtwarzaczy ma możliwość stworzenia ściany wideo. 

3) Wykonawca dostarczy wymagane oprogramowanie jeśli jest ono konieczne do realizacji którejkolwiek 

z opisywanych funkcjonalności. W przypadku konieczności zakupu dodatkowych licencji wykonawca  

jest dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia odpowiednią licencję na okres co najmniej 15 lat. 

TAK/NIE* nie dotyczy 

4 
Dodatkowe 

możliwości 

 

1) Urządzenie może mieć możliwość szyfrowania i deszyfrowania odtwarzanego materiału w locie celem 

zabezpieczenia przed skopiowaniem zawartości pamięci urządzenia oraz mieć możliwość zasilania 

poprzez złącze RJ45 (obsługa technologii PoE  IEEE802.3at typ 2). 

TAK/NIE nie dotyczy 

 

2) Urządzenie jest wyposażone w drugie złącze HDMI umożliwiające podłączenie zewnętrznego sygnału 

wideo i jego wyświetlenie we fragmencie obrazu wyjściowego. 

TAK/NIE nie dotyczy 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

Dokumentacja 

użytkownika 

 

1) Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim lub angielskim. 

2) Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy konfiguracji urządzeń do pracy w trybie synchronicznego 

odtwarzania materiału, ustawień portu GPIO oraz RS232, tak aby możliwe było załączenie/wyłączenie 

odtwarzania i projektora poprzez czujnik ruchu. 

 

TAK/NIE* nie dotyczy 

Warunki gwarancji 

dla odtwarzaczy 

 
1) Minimum dwa lata gwarancji umożliwiającej co najmniej wymianę na sprzęt wolny od wad  

w terminie do 14 dni. 
 

2) Wykonawca poniesie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 
 
3) W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu nowe wersje 

oprogramowania, firmware, sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 
 

TAK/NIE* 

Okres gwarancji: 

 

……………. lat 

 
 

 

 

 

 

 



 
CZĘŚĆ 3.    
 
Głośnik aktywny TYP3                                                                                                                        Liczba kompletów: 4 
 
TYP3  -   Oferowany model * ………………………………………….                                      Producent * ……………………………………….. 

 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

1 Obudowa 

 
1) Obudowa płaska w kolorze czarnym, lub zbliżonym do czarnego. 
 
2) Żaden wymiar obudowy nie przekracza 62 cm, dodatkowo jeden z wymiarów nie przekracza 6 cm 

licząc z podłączonymi końcówkami przewodów. 
 

3) Przystosowana do zamocowania pod sufitem. Wykonawca dostarczy elementy potrzebne  
do zamocowania/zawieszenia urządzenia pod sufitem wykonanym z płyt G-K.. 
 
 

TAK/NIE* 

Wymiar obudowy: 

 

…... x ..… x ….. [mm] 

 

2 
Podstawowe 

funkcjonalności 

 
 

1) Głośnik aktywny o charakterystyce kierunkowej 
2) Urządzenie jest wyposażone we wzmacniacz dźwięku wraz z możliwością regulacji poziomu 

wzmocnienia (głośności), lub Wykonawca do każdego kompletu głośnika dostarczy zewnętrzny 
wzmacniacz.  

3) Urządzenie ma możliwość precyzyjnego skierowania dźwięku, umożliwiając jego odbiór w 
maksymalnie zawężonym obszarze nawet w przestrzeniach o dużym pogłosie.  

4) Możliwość podłączenia sygnału audio z odtwarzacza multimedialnego co najmniej przewodem mini-
jack 3,5mm stereo. W przypadku dostarczenia urządzenia z innym złączem Wykonawca dostarczy 
wraz z urządzeniem odpowiednią przejściówkę. 

5) Pasmo przenoszenia nie węższe niż 300Hz - 15KHz,  SPL przynajmniej 35 w całym zakresie 
częstotliwości. 
 

TAK/NIE* nie dotyczy 

3 
Dodatkowe 

funkcjonalności 

 
1) Urządzenie jest wyposażone w złącze np. RJ45, RS232 służące do zdalnego zarządzania głośnikiem 

przynajmniej w zakresie regulacji głośności. 

TAK/NIE nie dotyczy 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

 
 

2) Urządzenie jest wyposażone w system automatycznej regulacji głośności w oparciu  
o poziom dźwięku otoczenia. Niezbędne elementy (np. mikrofon) zostaną dostarczone wraz  
z urządzeniem. 
 

TAK/NIE nie dotyczy 

4 
Dokumentacja 
użytkownika 

1) Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim lub angielskim. TAK/NIE* nie dotyczy 

5 
Warunki gwarancji 

dla głośników 

 
1) Minimum dwa lata gwarancji umożliwiającej co najmniej wymianę na sprzęt wolny od wad  

w terminie do 14 dni. 
 

2) Wykonawca poniesie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części  
i transportu. 

 
3) W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu nowe wersje 

oprogramowania, firmware, sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 
 

TAK/NIE* 

Okres gwarancji: 

 

……………. lat 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CZĘŚĆ 4.    
 
Mikser wideo TYP4                                                                                                                                                          Liczba sztuk: 1 
 
 
TYP4  -   Oferowany model * ………………………………………….                                      Producent * ……………………………………….. 

 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

1 
Parametry 

użytkowe 

 

 

1) Wyposażony w manualną konsole umożliwiającą wybór źródła obrazu, sposobu przejścia i ustawianie 

poziomu dźwięków co najmniej za pomocą suwaków lub przycisków.   

2) Zasilanie 230v/50hz – lub Wykonawca dostarczy odpowiedni zasilacz lub przejściówkę. 

3) Wyposażony w wyświetlacz o przekątnej co najmniej 12 cm umożliwiający przynajmniej wyświetlenie 

kolorowego obrazu z wejść wideo i zarządzanie podstawowymi  funkcjami miksera. 

4) Zakres temperatur pracy co najmniej od 0 do 30 stopni Celsjusza. 

 

TAK/NIE* 

Rozmiar przekątnej 

wyświetlacza: 

 

…………….. cm 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

2 Parametry toru video 

 

1) Przynajmniej 4 kanały wideo 
 

2) Przynajmniej 4 wejścia cyfrowego wideo HDMI oraz 4 wejścia SDI, dopuszcza się dołączenie do 
kompletu odpowiednich konwerterów. 
 

3) Przynajmniej 2 wejścia analogowego wideo np. RGB. 
 

4) Przynajmniej jedno wyjście wideo HDMI oraz jedno wyjście SDI dla wyjścia miksera, oraz jedno 
wyjście wideo HDMI do podłączenia zewnętrznego monitora o rozdzielczości 1080p umożliwiającego 
podgląd miksowanych kanałów. W przypadku innego rodzaju złącz Wykonawca dostarczy 
odpowiednie konwertery.  
 

5) Obsługa różnych rozdzielczości dla różnych wejściowych sygnałów wideo - co najmniej: 1080/50p, 
1080/50i, 720/50p, 1280x720, 1024x768, 576/50p. 
 

6) Możliwość wyboru wyjściowego formatu wideo co najmniej 1080p, 1080i, 720p, 720i, 480i,480p  
 

7) Możliwość wyboru rozmiaru obrazu na ekranie przynajmniej w skali od 0% do 100%. 
 

8) Możliwość modyfikowania przynajmniej jaskrawości, kontrastu, nasycenia oraz składowych koloru 
osobno dla każdego kanału. Obsługa funkcji Lumi/Chroma Key umożliwiającej zastąpienie jednolitego 
tła dowolnym innym tłem. 
 

9) Obsługa różnych przejść dla obrazu, co najmniej: płynne przejście z jednego obrazu w drugi, 
nasuwanie się obrazu jednego na drugi.  

 

 

TAK/NIE* 

Wpisać ilość wejść: 

 

HDMI: ………. szt 

 

SDI: ………. szt 

 

RGB: ……….szt  

 

 

 

 

 

Wpisać ilość wyjść: 

 

HDMI: ………. szt 

 

SDI: ………. szt 

 

RGB: ……….szt 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

3 
Parametry toru 

audio 

 
1) Przynajmniej 10 kanałów audio. 

 
2) Obsługa dźwięku transmitowanego poprzez wejście HDMI. 

 
3) Przynajmniej 4 wejścia analogowe audio XLR z możliwością podłączenia mikrofonów wymagających 

zasilania Phantom 48v oraz 6 wejść analogowych audio (np. RCA). W przypadku innego rodzaju złącz 
Wykonawca dostarczy odpowiednie konwertery. 
 

4) Przynajmniej jedno analogowe wyjście stereo dźwięku (dwa złącza XLR) oraz przynajmniej jedno 
cyfrowe wyjście dźwięku HDMI, lub wykonawca dołączy do kompletu odpowiednie konwertery.   
 

5) Każde z wejść jest wyposażone co najmniej we wskaźnik wysterowania wejścia oraz trójpunktowy 
korektor barwy dźwięku. 
 

TAK/NIE* 

Podać ilość wejść 

audio: 

 

XLR: ……….. szt 

 

JACK: ………. szt 

 

RCA: ………. Szt 

4 

Współpraca z 
urządzeniami 
zewnętrznymi 

 
1) Wyposażony co najmniej w złącze np. USB 2.0, SD/microSD umożliwiające co najmniej podłączenie 

pamięci zewnętrznej. 
 

2) Wyposażony w złącze USB 2.0 lub 3.0 umożliwiające przechwytywanie obrazu w rozdzielczości co 
najmniej 1080p poprzez komputer celem dokonania streamingu on-line.  Jeżeli do przechwytywania 
sygnału potrzebna jest dodatkowa karta lub przejściówka Wykonawca dostarczy ją wraz z 
urządzeniem.  
 

3) Umożliwiający pracę w systemie HDCP przy pracy z wyjściem HDMI. 
 

TAK/NIE* 

Wpisać rodzaj i typ 

złącza umożlwiającego 

przechwytywanie 

obrazu 

 

 

……………….. 

5 
Dodatkowe 
parametry 

 
1) Urządzenie ma możliwość wyświetlania obrazków statycznych (np. logo) . 

 
TAK/NIE nie dotyczy 

6 Dodatkowe licencje 

 
1) Do realizacji jakiejkolwiek funkcji urządzenia nie są potrzebne dodatkowe licencje lub Wykonawca 

dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia wszystkie niezbędne licencje na okres 15 lat. 
 

TAK/NIE nie dotyczy 



 

Lp. 
Opis wymagań minimalnych 

Deklaracja 

zgodności z 

wymaganiami 

Zamawiającego 

 

Parametry techniczne 

oferowanego sprzętu 

(tj. wskazanie 

konkretnego parametru 

lub konfiguracji i/albo 

potwierdzenie opisu 

minimalnych wymagań) 

 
Dokumentacja 
użytkownika 

 
1) Wykonawca dostarczy dokumentację w języku polskim lub angielskim. 

 
 

TAK/NIE nie dotyczy 

 
Warunki gwarancji 

dla miksera 

 
 

1) Minimum dwa lata gwarancji umożliwiającej co najmniej wymianę na sprzęt wolny od wad  
w terminie do 14 dni. 
 

2) Wykonawca poniesie koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części  
i transportu. 

 
3) W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca udostępni Zamawiającemu nowe wersje 

oprogramowania, firmware, sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 
 

 

TAK/NIE nie dotyczy 

 


