
Załącznik nr 5 c do siwz 

 

TABLICA INTERAKTYWNA 
nazwa: …………………………… 
producent: ………………………. 
model: …………………………… 
typ i wersja oprogramowania: …………………………………… 

Ilość  
5 szt. 

 Parametr / Warunek wymagany 
Spełnia 

TAK/NIE 
1 Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można 

dokonywać notatek, sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 
minimum 150,0 cm × 115.0 cm,  maksimum 180,0cm x 130,0 cm 

 

2 Format tablicy – 16/9 lub 4/3  
3 Waga – max. 20 kg  
4 Powierzchnia tablicy umożliwiająca pisanie pisakami do tablic suchościeralnych.  
5 Komunikacja tablicy z komputerem i zasilanie za pomocą przewodu USB.  
6 Gwarancja producenta na tablicę min. 5 lat.  
7 Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca.  
8 Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z 

normą ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. 
 

9 Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy i 
przewodnik metodyczny dla nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w 
procesie dydaktycznym. 

 

10 Polska wersja językowa oprogramowania.  
 
11 

Możliwość wstawiania obiektów z wewnętrznej bazy programu obsługującego 
tablicę (np. obrazów, animacji, gotowych szablonów, widżetów (gadżetów) 
sieciowych. 

 

 
12 

Zabezpieczenie tworzonego dokumentu przed jego utratą poprzez automatyczne 
zapisywanie go o wybrany interwał czasu oraz odtwarzanie dokumentu po jego 
niekontrolowanym zamknięciu w sytuacji krytycznej wywołanej niestabilnością 
systemu. 

 

13 Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na tablicy w czasie zajęć 
(notatek, obiektów) w formacie Whiteboard Common File Format (CFF). 

 

 
 
14 

Dostępna na stronie producenta aplikacja pozwalająca na dostęp do plików 
stworzonych za pomocą oprogramowania producenta tablicy bez konieczności 
instalowania go na komputerze. Aplikacja musi umożliwiać przeglądanie plików, 
wykonywanie w nich przygotowanych ćwiczeń interaktywnych, pisanie za 
pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis do pliku 
wprowadzonych zmian. 

 

15 Narzędzie do rysowania wielokątów foremnych od trójkąta do co najmniej 
piętnastokątna. 

 

16 Funkcja usuwania jednocześnie wszystkich zapisków i rysunków wprowadzonych 
na stronę za pomocą pisaków. 

 

 
17 

Funkcja resetowania strony pozwalająca na przywrócenie stanu pojedynczego 
slajdu do postaci bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku. Funkcja ta pozwala 
szybko rozpocząć pracę od nowa. 

 

 
 
18 

Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi tablicy do bazy gotowych 
lekcji z w języku polskim, ilustracji, zdjęć, reprodukcji, animacji i widżetów 
(gadżetów) sieciowych itp. dostępnej przez sieć Internet. Baza musi zawierać co 
najmniej 200 lekcji z różnych przedmiotów i na różne poziomy edukacyjne. 

 

 
19 

Możliwość wyświetlania dwóch slajdów (stron) jednocześnie np. w celu 
możliwości prezentacji treści zadania, danych, założeń i jego rozwiązania w 

 



przypadku gdy nie mieszczą się na jednej stronie. 
 
20 

Wyszukiwarka wewnętrznej galerii oprogramowania do obsługi tablicy 
umożliwiająca szybkie i sprawne odnajdowanie interesujących materiałów 
poprzez słowa kluczowe. 

 

 
21 

Użytkownik ma możliwość ustawienia, aby ślad atramentu piór stopniowo blakł, 
aż do całkowitego zniknięcia. Można regulować czas po jakim ślad atramentu 
zaczyna znikać. 

 

22 
Generator ćwiczeń wykorzystujący obiekty umieszczone na slajdzie, które mogą 
oddziaływać na siebie i w ten sposób tworzyć gry lub ćwiczenia interaktywne. 

 

23 

Możliwość przypisania do każdego obiektu na slajdzie dźwięku, który może być 
uruchamiany poprzez dotknięcie obiektu lub narożnika obiektu oznaczonego 
ikoną. Przypisany dźwięk może pochodzić z dysku jako plik w formacie mp3 lub 
może zostać nagrany bezpośrednio w oprogramowaniu tablicy za pomocą 
mikrofonu podłączonego do komputera. 

 

24 

Możliwość uruchomienia trybu przeźroczyste tło pozwalającego na wykorzystanie 
obiektów z galerii, wykonywania notatek i rysunków cyfrowym atramentem 
(zachowując możliwości przenoszenia, zmiany rozmiaru i obrotu obiektów) przy 
jednoczesnym używaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym, 
aplikacjami i systemem operacyjnym. Po wyjściu z ww. trybu wszystkie 
naniesione obiekty i notatki pozostają na slajdzie 

 

25 
Możliwość pisania i rysowania po plikach PDF. Po naniesieniu notatek i 
rysunków możliwość zapisu całości do pliku PDF. 

 

26 

Szkolenie pracowników: 
a) Szkoleniem należy objąć pracowników wskazanych przez dyrektora szkoły 

(maksymalnie do 40 osób) w terminie wskazanym przez dyrektora. 
b) Szkolenie musi trwać co najmniej dwie godziny zegarowe i być wykonane na 

zainstalowanym w placówce multimedialnym zestawie interaktywnym. Formy 
szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja. 

c) Treści szkolenia muszą obejmować co najmniej: 
� elementy multimedialnego zestawu interaktywnego, 
� sposób uruchomienie zestawu, 
� sposób wykonania kalibracji tablicy, 
� zasady bezpiecznej pracy z zestawem prezentacyjnym. 

 

 
 
 
 
.........................., dn. ............................       .........................   ............................................................ 
      (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy 

 


