
 
 

 

Załącznik nr 1 

Specyfikacja techniczna  

dostawy sprzętu wystawienniczego w postaci 4 sztuk infokiosków 

 

1. Infokioski wraz z oprogramowaniem (Kod CPV 30231100-8 – Terminale komputerowe) 

Minimalne parametry techniczne: 

Nazwa Parametry minimalne: 

Ilość sztuk 4 sztuki 

Obudowa - obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo 

(kolor obudowy szary); 

- obudowa składającą się z trzech elementów: pulpit, noga, 

podstawa; 

- wymiary obudowy: wysokość całkowita  - 1130 mm, wymiary 

pulpitu (szer. x wys.) 570 x 390 mm, wymiary przekroju nogi 400 x 

120 mm ,wymiary podstawy 495 x 395 mm, (dopuszczalny odchył 

od podanych wymiarów +/– 10%). 

Monitor - wielkość 22” 

- dotykowy z nakładką pojemnościową 22’’ odporną na 

porysowanie 

- zabudowany w poszyciu obudowy  

Komputer 

wewnętrzny 

- procesor osiągający w teście PassMark CPU wynik min. 1.000pkt. 

na podstawie wyników testów ze strony: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, 

- pamięć RAM 4 GB, 

- Dysk twardy 500GB 

System operacyjny Min. Licencja Microsoft Windows z nośnikiem lub równoważny, tj. 

umożliwiający w 100% działanie aplikacji stworzonych pod system 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 z zachowaniem 

wszystkich funkcjonalności, stabilności oraz poprawności działania 

programów oraz systemu. Ww. oprogramowanie systemowe 

powinno zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych 

urządzeń peryferyjnych (drukarek, skanerów, aparatów). 

Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji 

dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów. 

Aplikacja do 

zarządzania 

prezentacjami 

- aplikacja umożliwiająca wyświetlanie zdjęć, galerii, filmów, 

broszur i tworzenie systemów informacyjnych z wielopoziomowym 

menu;  

- program ma zabezpieczać system przed nieuprawnioną ingerencją 

użytkownika, monitoruje pracę terminala,  



 
 

 

- wymagane funkcjonalności:  

 modułowa struktura z konfigurowalnym interfejsem 

użytkownika 

 galeria zdjęć 

 odtwarzacz wideo 

 przeglądarka dokumentów (PDF, DOCX, TXT, BMP, JPEG, 

PNG, WMF, EMF i TIFF) 

 zmiana tła (kolor, gradient, obraz, film) 

 edycja przycisków (tło, czcionka, działania) 

 definiowanie programów, które mają być udostępnione 

użytkownikom kiosku 

 ochrona systemu operacyjnego przed nieuprawnioną 

ingerencją użytkownika 

 dostęp do ustawień i konfiguracji chroniony hasłem 

 autostart i możliwość zmiany domyślnej powłoki systemu 

 ustalanie godzin wyłączenia kiosku i kontrolowanych 

restartów 

 możliwość zablokowania kombinacji klawiszy systemowych 

 blokowanie wyskakujących okien 

 możliwość wyświetlania w trybie pełnoekranowym 

 wielojęzyczny interfejs użytkownika 

 wersja kontrastowa 

 możliwość ustawienia dobowej regulacji głośności 

 zaplanowane restarty i wyłączenia komputera 

 eksport i import ustawień aplikacji statystyki użytkowania 

 bezpłatne aktualizacja i wsparcie 

Dołączone akcesoria Okablowanie 

Gwarancja 12 miesięcy „door to door” 

 


