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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie 1. Zakup i instalacja sprzętu: tabletów multimedialnych, mobilnej stacji ładowania oraz 

akcesoriów chroniących przed uszkodzeniami i kradzieżą. 

L.p. Parametr Wymagane minimum 

 
Sekcja 1. Tablet multimedialny – 15 sztuk 

1 Wymiary 
obudowy 

Urządzenie (tablet) o wymiarach spełniających poniższe wymagania: 
● wysokość nie większa niż 245mm, 

● szerokość nie większa niż 170mm, 

● grubość nie większa niż 7mm, 

● waga urządzenia nie większa niż 500g (bez dodatkowych obudów 

zabezpieczających, o których mowa poniżej). 

2 wyświetlacz Wyświetlacz tabletu powinien spełniać co najmniej następujące 
parametry: 
● przekątna ekranu nie mniejsza niż 9” (cali) oraz nie większa niż 10” 

(cali), 

● powłoka ekranu antyodblaskowa, 

● rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 2048 x 1536 punktów, 

● ekran dotykowy. 

3 procesor ● minimum 2 rdzenie, 

● w architekturze 64 bitowej, 
● wbudowany (lub równoważne rozwiązanie)1 koprocesor graficzny 
ze wsparciem przetwarzania grafiki 3D, 
●  cechujący się następującymi parametrami wydajności:  

o posiadający w teście GFXBench minimum 130 punktów2, 
o posiadający w teście 3DMark Ice Storm GPU minimum 50000 

punktów3, 
o koprocesor graficzny zgodny z OpenGL ES co najmniej w 

wersji 3.0. 

4 pamięć RAM Co najmniej 2 GB pamięci operacyjnej RAM. 

                                                           
1 Np. koprocesor graficzny jako osobny układ, współpracujący z procesorem głównym. 
2 Benchmark na dzień 08.01.2017 (pełna lista sklasyfikowanych procesorów została zamieszczona w Załączniku 

3). Zamawiający wymaga wskazania wydajności oferowanego procesora zgodnie z podanym benchmarkiem: 
http://www.notebookcheck.net/Smartphone-Graphics-Cards-Benchmark-List.149363.0.html 
3 Benchmark na dzień 08.01.2017 (pełna lista sklasyfikowanych procesorów została zamieszczona w Załączniku 

3). Zamawiający wymaga wskazania wydajności oferowanego koprocesora graficznego zgodnie z podanym 
benchmarkiem: http://www.notebookcheck.net/Smartphone-Graphics-Cards-Benchmark-

List.149363.0.html 
 

http://www.notebookcheck.net/Smartphone-Graphics-Cards-Benchmark-List.149363.0.html
http://www.notebookcheck.net/Smartphone-Graphics-Cards-Benchmark-List.149363.0.html
http://www.notebookcheck.net/Smartphone-Graphics-Cards-Benchmark-List.149363.0.html
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5 pamięć na 
dane 

Co najmniej 32GB pamięci wewnętrznej, wbudowanej (nie dotyczy karty 

pamięci). 

6 aparat Tylny aparat (aparat na obudowie) o następujących cechach: 
● rozdzielczość co najmniej 12 megapikseli, 

● jasność maksymalna przysłony F/2.2, 

● obsługa HDR, 

● autofokus, 

● osłona obiektywu ze szkła szafirowego, 

● automatyczna stabilizacja obrazu, 

● nagrywanie wideo w rozdzielczości co najmniej FHD 1080p przy 

częstotliwości 30 kl/s. 

7 komunikacja Obsługiwane standardy: 
● Wi-Fi, 

● LTE, 

● Bluetooth w wersji co najmniej 4.2. 

8 pozostałe 
wymagania 

Pozostałe wymagania: 
● NFC, 

● głośniki stereo, 

● złącze słuchawkowe jack 3,5mm, 

● obsługa GPS oraz Glonass:  

o bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń 

zewnętrznych, 

o bez konieczności stosowania karty SIM, 

● wbudowany trójosiowy żyroskop, trójosiowy kompas cyfrowy 

(magnetometr) oraz trójosiowy akcelerometr. 

9 zasilanie Załączona ładowarka w zestawie. 
Bateria o pojemności minimum 25Wh. 

10 gwarancja i 
serwis 

Urządzenia wyposażone w pakiet gwarancyjno-serwisowy: 

• gwarancja nie krótsza niż 36 miesięcy na części i robociznę, 

• serwis realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta sprzętu z gwarantowanym czasem 

zakończenia naprawy do 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia,  

• serwisujący ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to 

koszt części i transportu. 

 
Sekcja 2. Obudowy zabezpieczające – 15 sztuk 

1 obudowa - 
właściwości 

Dodatkowa obudowa dedykowana dla urządzenia, pozwalająca na 
montaż szkła hartowanego oraz możliwość ładowania tabletu bez 
zdejmowania tej obudowy. Przeznaczeniem obudowy ma być ochrona 
przed uszkodzeniami zewnętrznymi. 

2 szkło hartowane 
- właściwości 

Szkło hartowane, przeznaczone dla oferowanego w Sekcji 1 urządzenia, 
cechujące się odpornością na zarysowania 9H lub lepszą. 
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Sekcja 3. Dodatkowa obudowa drewniana stylizująca – 15 sztuk  

1 właściwości Obudowa drewniana, której celem ma być ułatwione trzymanie tabletu 

oburącz oraz nadanie urządzeniu stylu zgodnego z ekspozycją MGPE: 

● obudowa musi pomieścić urządzenie (Sekcja 1) wraz z obudową 

zabezpieczającą (Sekcja 2) oraz szkłem hartowanym (Sekcja 2), 

● zamontowana obudowa musi umożliwiać podłączenie kabla 

zasilającego oraz słuchawek, 

● obudowa musi posiadać parametry pozwalające na chłodzenie 

urządzenia podczas pracy z pełnym obciążeniem. 

 
Sekcja 4. Mobilna stacja przechowywania i ładowania – 1 kpl. 

1 budowa Mobilna stacja przechowywania i ładowania w postaci szafki (lub 
stolika) pozwalającej na bezpieczne przechowywanie 15 tabletów (jak 
opisano w Sekcji 1, z założonymi obudowami, opisanymi w Sekcji 2 i 3), 
pozwalająca na jednoczesne ładowanie 15 urządzeń jednocześnie.  

2 zabezpieczenie Mobilna stacja przechowywania i ładowania musi posiadać 

zabezpieczenie w postaci zamknięcia oraz zamka z kluczem, 

utrudniającego ew. kradzież urządzeń znajdujących się wewnątrz. 

Jednocześnie zabezpieczenie to musi zapewniać odpowiednie 

odprowadzanie ciepła podczas ładowania urządzeń. 

Stacja musi posiadać stalową linkę zabezpieczającą, która pozwala na 

przymocowanie całości do stałych elementów ekspozycji. 

3 mobilność Mobilna stacja przechowywania i ładowania musi posiadać duże 
pompowane koła i/lub system zawieszenia minimalizujący wstrząsy 
podczas transportu pomiędzy miejscem wydawania i przechowywania 
(transport odbywa się po nierównej powierzchni). Szczegóły opisano w 
załączniku nr 2: „Koncepcja systemu aplikacji internetowych dla 
urządzeń mobilnych na potrzeby prezentacji regionalnej kultury 
ludowej.”. 

4 zasilanie Mobilna stacja przechowywania i ładowania musi posiadać wewnątrz 
zestaw ładowarek przeznaczonych do ładowania tabletów zgodnie ze 
specyfikacją producenta urządzeń: 

● ładowarki muszą być zgodne ze specyfikacja producenta,  

w szczególności muszą zapewniać tzw. „szybkie ładowanie”4,  

o ile tablety oferowane (Sekcja 1) posiadają taką funkcję, 

● stacja musi mieć możliwość podłączenia wszystkich ładowarek 

do zasilania (gniazdka sieciowego) za pomocą jednego łącza 

(jednej wtyczki), 

                                                           
4 Np. technologia Quick Charge 
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● stacja musi być wyposażona w wyłącznik pozwalający na 

włączenie/wyłączenie całości (wszystkich ładowarek) bez 

konieczności wyłączania wtyczki. 

5 wymiary 
zewnętrzne 

Mobilna stacja przechowywania i ładowania będzie transportowana 
między budynkiem administracyjno-wystawienniczym, a miejscem 
wydawania, znajdującym się przy kasie w Punkcie Informacji 
Turystycznej. W związku z tym Zamawiający wymaga zapewnienia 
wymiarów zewnętrznych oraz konstrukcji urządzenia w sposób 
umożliwiający jego transport z uwzględnieniem fizycznych ograniczeń. 
Plan sytuacyjny oraz szacunkowe wymiary zostały opisane w 
dokumencie towarzyszącym „Koncepcja systemu aplikacji 
internetowych dla urządzeń mobilnych na potrzeby prezentacji 
regionalnej kultury ludowej.”, znajdującym się w załączniku nr 2. 

 

Zadanie 2. Zakup i instalacja sprzętu: Modyfikacja instalacji elektrycznej, Ethernet oraz instalacja 

punktu dostępu AP (WiFi). 

 
Sekcja 1. Modyfikacja instalacji elektrycznej oraz sieci Ethernet w budynku informacji turystycznej 

1 Instalacja 
elektryczna i 
przewodowy 
Internet 
(Ethernet) 

Zamawiający wymaga dostosowania istniejącej w Punkcie Informacji 
Turystycznej instalacji elektrycznej, w szczególności: 

● przeniesienia drukarki laserowej oraz przełożenia instalacji 
elektrycznej i Ethernet (w związku z koniecznością wydzielenia 
miejsca na mobilną stację przechowywania i ładowania 
tabletów), 

● dołożenia punktu zasilania na potrzeby mobilnej stacji 
ładowania, 

● wykonania maskowania kabli w postaci korytek, 
● doprowadzenia zasilania oraz kabla Ethernet do punktu 

dostępowego, zainstalowanego w Punkcie Informacji 
Turystycznej (mowa o urządzeniu dostarczonym przez 
Wykonawcę, zgodnie z parametrami opisanymi w punkcie 2). 

Uzupełniające informacje wraz ze zdjęciami sytuacyjnymi opisano w 
załączniku nr 2: „Koncepcja systemu aplikacji internetowych dla 
urządzeń mobilnych na potrzeby prezentacji regionalnej kultury 
ludowej.”. 

 
Sekcja 2. Zakup i instalacja punktu dostępu do sieci WiFi (AP) 

1 Punkt 
dostępowy AP 

Zamawiający wymaga dostarczenia i instalacji punktu dostępowego dla 
sieci WiFi, zgodnego z posiadaną przez MGPE infrastrukturą WiFi na 
poziomie protokołów komunikacyjnych oraz zarządzania siecią. Punkt 
musi być co najmniej zgodny z poniższymi wymaganiami zestawionym 
w postaci list parametrów technicznych: 

● wymiary urządzenia: nie większy niż 200x200x60mm, 
● nie cięższy niż 320g (z akcesoriami montażowymi do ściany), 
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● minimum 1 port ethernet 10/100/1000, 
● dostępny przycisk reset, 
● dwuzakresowy 2,4GHz oraz 5GHz, 
● obsługujący standardy 802.11 a/b/g/n/ac, 
● obsługujący WEP, WPA-PSK, WPA/WPA2, TKIP/AES, 
● certyfikaty CE,FCC,IC, 
● obsługa standardu 802.1Q, 
● BSSID - minimum 4 adresy, 
● zgodność z bieżącą infrastrukturą MGPE do zarządzania, 

punktami dostępu: 
o możliwość zarządzania za pomocą Unifi Controller 

Software, 
● zgodność z PoE (Zamawiający wymaga dostarczenia 

kompatybilnego rozwiązania zasilania PoE). 

 


