
 
                                        

                                                                                                                                        

                                                                                                                                           Załącznik nr 2  
                                                                                             do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu  
 
 
 
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) 
ZZ/3/002/D/21  
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa telewizora - 1 szt. na potrzeby Wydziału Inżynierii 

Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 
 
 

2. Nomenklatura (kod) wg CPV: 
 
Kod wg CPV 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i 
podobny 32324600-6 Telewizory cyfrowe  
 
 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostawę do miejsca wskazanego przez 
Zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny (budynek nr 1), p. 170 (piętro I)  
 

4. Przedmiot zamówienia będzie służył jako monitor do prezentacji materiałów dydaktycznych 
i  naukowych przez Katedrę Wytrzymałości Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej 
i Środowiska, nr zadania 034779. 
 

5. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od 
wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw 
osób trzecich.  
 
 

6. Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zamówienia musza być zgodne z 
ofertą Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertą Zamawiającego 
nie dokona jego odbioru. 
 
 

7. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym, ponosi 
Wykonawca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                        

 
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 
 

      Lp. 
Opis przedmiotu zamówienia 

Wymagane parametry techniczne 
    
Jednostka 

     Liczba 

      1. 

 
Telewizor 

 
 przekątna ekranu minimum 43 cale 
 min. rozdzielczość nominalna: 3840 x 

2160 pikseli; 
 częstotliwość odświeżania min.  50Hz; 
 obsługa funkcji sieciowych i 

multimedialnych: SMART TV, WI-FI; 
 funkcje: Bluetooth, Miracast, AirPlay; 
 min. 3 złącza HDMI; 
 min. 2 złącza USB; 
 możliwość montażu na ścianie zgodne ze 

standardem VESA 200x200 mm; 
 maksymalne wymiary bez podstawy - 

szer. 98 x wys. 58cm x głębokość 8,5 
cm; 

 maksymalna waga bez podstawy 8,3 kg; 
 kolor obudowy: szary lub grafitowy, 
 w zestawie pilot za pomocą, którego 

istnieje możliwość sterowania głosem, 
wyszukiwania głosowego i przesuwania 
kursora ruchem pilota; 

 wbudowane głośniki o mocy min 2 x 
10W; 

 pobór mocy max. 70 W 
 

szt. 1 

 
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na oferowany przedmiot 

zamówienia w wymiarze co najmniej 24 m-ce. Okres gwarancji liczony będzie od daty 
podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 
b) Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest załączyć karty gwarancyjne oraz instrukcje 

obsługi w języku polskim lub angielskim, w wersji papierowej (1 egzemplarz). 
 

9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych  
w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu oraz we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 
do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.. 
 

10. Zamawiający zastrzega, że wszelkie ryzyko do momentu odbioru przedmiotu zamówienia 
przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, ponosi Wykonawca.  

 


