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Opis 
 

„Dostawa wyposażenia na potrzeby poprawy jakości edukacyjnej 

przedszkola  MP 19 w Zielonej Górze" 
 

w ramach projektu  „ Przedszkole dla wszystkich – Nowe miejsca wychowania przedszkolnego  

w ZE 10  w Zielonej Górze”   współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach:  

Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 
 
Część 1: 

 
 DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO I BIUROWEGO 

 

Lp. Nazwa Opis 

 

Ilość 

1 2 3 4 

1 Zestaw 
nagłaśniający z 
dwoma 
mikrofonami 

• Przenośny, kompaktowy system nagłośnieniowy 
z łącznością Bluetooth 

• Przenośny system PA z łącznością Bluetooth 

• Moc 40 W 

• Możliwość bezprzewodowego łączenia poprzez 
Bluetooth z urządzeniami typu iPod, iPhone, 
iPad lub innymi odtwarzaczami MP3 z funkcją 
Bluetooth 

• Zasilanie z sieci lub akumulatora - maksymalny 
czas pracy ciągłej po naładowaniu: 12 godzin 

• 2 wejścia mikrofonowe z indywidualną regulacją 
głośności 

• Dodatkowe wejście Aux do podłączenia 
odtwarzacza CD 

• Skuteczna i niezwykle "muzykalna" 
dwuzakresowa korekcja 

• Wytrzymały uchwyt walizkowy oraz ułatwiające 
transport kółka transportowe 

• Zintegrowane gniazdo montażowe 35 mm 

• Zasilacz "Planet Earth" zapewniający 
maksymalną elastyczność (100 - 240 V ~). 

2x bezprzewodowy, cyfrowy system mikrofonowy 
pracujący w paśmie 2,4 GHz. 

• doręczny mikrofon wyposażony w podwójny 
odbiornik USB 

• wysokiej jakości przetwornik dedykowany do 
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aplikacji wokalnych 

• rozszerzony zakres czułości audio 
• ultra kompaktowy odbiornik USB wyposażony w 

podwójny tryb interfejsu audio 
(analogowy/cyfrowy) 

• cyfrowa łączność bezprzewodowa 2,4 GHz, 
zapewniająca doskonałą jakość dźwięku 

• maksymalny zasięg: 60 m 
• automatycznie parowanie pozwalające na łatwe 

i intuicyjne użycie 
• zintegrowany potencjometr głośności 
• funkcja natychmiastowego wyciszenia 
• automatyczne wykrywanie połączenia audio 

(analogowego lub cyfrowego) 
• odbiornik zasilany przez złącze USB 

 
 

2 Głośnik boombox 
mały 

 
 

Moc:  min. 40 W (2x20W) 

czas ładowania do pełnego akumulatora 3,5h 

czas pracy do 15h 

pojemność akumulatora:10.000,00 mAh 

złączem 3,5 mm Jack, Bluetooth 4.1 

Złącza: USB, micro USB, wejście liniowe audio AUX 

wbudowany mikrofon 

zgodność z profilami: A2DP (Advanced Audio 

Distribution Profile), AVRCP (Audio Video Remote 

Control Profile), HSP (Hands Profile) , HFP (Hands Free 

Profile) 

waga poniżej 2-3 kg 

zasilanie akumulatorowe 

przewód USB 

kolor: czarny 
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3 Głośnik boombox 
duży 
 

Wersja Bluetooth: 4.2 
Moc: 2 x 30 W (tryb zasilania sieciowego); 2 x 20 W (tryb 
akumulatora) 
Obsługiwane profile: A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.6 
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 20 kHz 
Stosunek sygnału do szumu: 80 dB 
Zasilacz: 20 V/ 4 A 
Rodzaj akumulatora: litowo-polimerowy (74 Wh) 
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Czas ładowania akumulatora: <6,5 godziny 
Czas odtwarzania muzyki: do 24 godzin (w zależności od 
poziomu głośności i rodzaju plików) 
Moc nadajnika Bluetooth: 0–9dBm 
Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2,402 GHz – 
2,480 GHz 
Wymiary (wys. x szer. x gł.): 254,5 x 495 x 195,5 mm 
Masa: 5,25 kg 
Kolor: czarny 
 

4 Zestaw: laminarka 
A3 i folia - 4 sztuki 
A3 i A4 

W skład zestawu wchodzą: 
Laminarka - 1 sztuka 
Kolor: srebrny 
Materiał: plastik ABS 
obsługa: 2 wałki/rolki, wskaźnik gotowości do pracy 
system nagrzewania: 2 wałki nagrzewane od zewnątrz 
Grubość folii: 80 (75) - 125 mikronów 
Format: A 3 i mniejsze 
Zasilanie: 200/240V 
temperatura: mak. 1220C dla folii o grubości 80 
mikronów, max. 1300C dla folii o grubości 125 mikronów 
Folia do laminowania A3 - 2 sztuki 
80 mic - 80 mikronów 
opakowanie - 50 sztuk (50 kieszonek) 
opakowanie: sztywny karton 
Folia do laminowania A4 - 2 sztuki 
80 mic - 80 mikronów 
opakowanie: 50 sztuk (50 kieszonek) 
opakowanie: sztywny karton 

waga: 1,74 kg 
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UWAGA: 

 

Zamawiający wymaga udzielania przez Wykonawcę na w/w przedmioty 24 miesięcznego 

okresu gwarancji. 
 


