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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

 

 

1. Zamawiający zaznacza, że oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy, 

kompletny, sprawny technicznie oraz pochodzić z legalnej dystrybucji i posiadać 

gwarancję producenta zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do 

opisanych poniżej, pod warunkiem, że oferowane produkty równoważne spełniają 

warunek posiadania  co najmniej takich samych lub lepszych parametrów technicznych 

oraz funkcjonalnych.  

3. Propozycja rozwiązania równoważnego każdorazowo powinna zostać wyraźnie 

wskazana w ofercie oraz uzasadniona przez Oferenta pod względem spełniania 

warunków wskazanych w pkt. 2.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia produktów, które są sprzętem 

powystawowym lub demonstracyjnym.  

5. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową produktu, na podstawie której 

Zamawiający będzie mógł jednoznacznie stwierdzić, czy oferowany produkt spełnia 

minimalne parametry techniczne, które zostały wymienione w punkcie 9.  

6. Do obowiązków Oferenta należy takie skonstruowanie oferty, by Zamawiający mógł 

jednoznacznie stwierdzić, na podstawie informacji otrzymanych w formularzu 

ofertowym oraz w kartach katalogowych, czy oferowany sprzęt spełnia wymagania 

minimalne zawarte w zapytaniu ofertowym. 

7. W przypadku braku jednoznacznych informacji ze strony Oferenta dotyczących 

parametrów oferowanego sprzętu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia 

takiej oferty bez wzywania do jej uzupełnienia.  

8. Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia 

 

30237200-1 Akcesoria komputerowe 

30237410-6 Mysz komputerowa 

30237460-1 Klawiatura komputerowa 

 

9. Przedmiot zamówienia dzieli się na 3 części: 

 

I. Część I – Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk powiększonych myszy 

komputerowych typu Big Track dedykowanych dla osób z dysfunkcjami i niedowładami 

rąk. 

 

 

 



 

 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu: 

 

Przyciski: dwa duże przyciski o średnicy minimum 3 cm oraz kula w jaskrawych, 

widocznych kolorach 

Możliwość obsługi za pomocą palca, dłoni, stopy lub innej części ciała 

Możliwość podłączenia poprzez USB lub PS2 

Możliwość podłączenia dodatkowych przycisków; 

Współpraca z systemem MS Windows 

Gwarancja: 2-letnia gwarancja producenta 

 

II. Część II – Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk specjalistycznych klawiatur 

typu Big Keys dedykowanych dla osób z problemami manualnymi 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu: 

Klawisze: duże klawisze, kontrastowe z wyraźnym nadrukiem znaków 

Możliwość podłączenia poprzez USB 

Współpraca z systemem MS Windows 

Gwarancja: 2-letnia gwarancja producenta 

 

III. Część III – Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk specjalistycznych klawiatur 

typu Orbi Touch dedykowanych dla osób z problemami manualnymi 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu: 

Klawisze: zamiast mechanicznych klawiatura posiada dwie kopułki 

Możliwość używania także jako myszy 

Możliwość używania przez osoby, które nie używają palców i dłoni do pisania 

Współpraca z systemem MS Windows 

Gwarancja: 2-letnia gwarancja producenta 

 


