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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego kompletu „Systemu wizualizacji  
do wykonania instalacji demonstracyjnej” spełniającej następujące wymagania określone  
w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia: 

Elementy oraz zakres techniczny oferty, który oferent winien uwzględnić w kalkulacji 
kosztorysowej oferty do wykonania instalacji demonstracyjnej : 

1. Wykonanie projektu technicznego systemu wizualizacji.  
2. Dostawę projektorów o rozdzielczości Full HD (1920x1080) o jasności min. 4000 Ansilumenów 

wraz z uchwytami wg wymagań projektu technicznego. 
3. Dostawę ekranu projekcyjnego wykonanego wg projektu specjalnego, zbudowanego 

z 3-ch powierzchni roboczych o wymiarach 3100x1744 mm każda. 
4. Dostawę konstrukcji samonośnej z kratownicy aluminiowej w kolorze wg palety RAL9005, 

wolnostojącej, wykonanej z kratownicy skręcanej, zmontowanej na stopach z możliwością: 

 przymocowania śrubami do podłoża, z regulacją wysokości zapewniającej wypoziomowanie,  
z dokładnością do 2 mm w zakresie regulacji 100 mm, 

 zapewnienia stabilnego montażu systemu projekcji w pomieszczeniu o wysokości  - 2750 mm 
na powierzchni (szerokość x długość) 6200 x 3500 mm.  

5. Konstrukcja wg pkt. 4 musi zapewniać rozpięcie poszczególnych powierzchni projekcyjnych 
wg pkt. 3 na rzucie 3-ch ramion sześciokąta foremnego, wpisanego w koło o promieniu 3100 mm 
na wysokości dolnej, poziomej linii obrazu na wszystkich ekranach 500 mm (+ / - 2 mm). 

6. Montaż powierzchni projekcyjnych na wolnostojącej konstrukcji samonośnej powinien być 
wykonany przy użyciu napinaczy, zapewniających jej doskonałe naprężenie. Wymagane jest 
ustawienie przerw pomiędzy obrazami na sąsiednich powierzchniach płaskich ekranu mniejszych 
niż 5 mm. 

7. Montaż projektorów powinien być wykonany na uchwytach zamontowanych na konstrukcji 
montażowej ekranu wg pkt. 4.  

8. Dostawa i montaż okablowania sygnałowego od generatora obrazu (z zasobów Zamawiającego) 
do projektorów o długości do 15 m o złączach we/wy: DisplayPort/HDMI. 

9. Dostawa i montaż okablowania zasilającego od gniazda ściennego Zamawiającego do projektorów 
zamontowanych na konstrukcji nośnej.  

10. Uruchomienie systemu powinno obejmować: 

 regulację położenia obrazów w poszczególnych powierzchniach projekcyjnych z dokładnością 
do 2 mm, 

 kalibrację jednorodności kolorów w poszczególnych kanałach wizyjnych przy użyciu 
wzorcowego generatora wzorców obrazu i kolorymetru. 

 
Zamawiający wymaga wyszczególnienia modeli oferowanych urządzeń i materiałów, opisu 
oferowanych usług oraz przewidzianych do stosowania urządzeń testujących w pkt. 10.  
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Wymagania funkcjonalne, których spełnienie  oferent jest zobowiązany wykazać w części 
technicznej oferty.  

1. Powierzchnia całkowita ekranu projekcyjnego wg projektu specjalnego zbudowanego  
z 3-ch powierzchni roboczych o wymiarach 3100x1744 mm każda. 

2. Możliwość montażu samonośnej konstrukcji systemu projekcyjnego wraz z ekranem  
i projektorami w pomieszczeniu o wysokości  2900 mm na powierzchni (szerokość x długość) 6200 
x 3500 mm bez wykorzystywania ścian i sufitu pomieszczenia. 

3. Możliwość wprowadzenia w osi ekranu kabiny pojazdu o wymiarach (szerokość x długość  
x wysokość ) 270 x 220 x 230 cm w odległości maks. 50 cm od czołowej powierzchni ekranu, nie 
powodując cienia na ekranie. Ściana czołowa kabiny musi być równoległa do powierzchni czołowej 
ekranu. 

4. Położenie punktu wzroku osoby szkolonej (xyz, względem rzutu  środka walca opisanego na 
powierzchniach projekcyjnych) w mm: 500, 1700, 1215. 

5. Przerwy pomiędzy obrazami na sąsiednich powierzchniach płaskich ekranu muszą być mniejsze 
niż 5 mm.  

6. Minimalne pole widzenia ze stanowiska osoby szkolonej:  

 poziome min. 223ᵒ (min.+108ᵒ/-115ᵒ), 

 pionowe min. 60ᵒ( min.+23ᵒ/-36ᵒ). 
7. Maksymalna rozdzielczość kątowa obrazu na całej powierzchni ekranu z punktu wzroku osoby 

szkolonej  w pionie i w poziomie - 3,5 arcmin / pixel.  
8. Kontrast obrazu odbitego min. 300:1 przy jasności otoczenia min. 2,2 lux. 
9. Częstotliwość generowania klatek obrazu w pionie i w poziomie: min. 60Hz.  

 
Oczekujemy od zainteresowanych przedstawienia jednoznacznego opisu oferty, z której  
w sposób niebudzący wątpliwości powinno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wszystkie wymagania zawarte w zał. nr 1 do zapytania ofertowego.  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. Ponadto oczekujemy od 
Wykonawcy zapewnienia świadczenia usług gwarancyjnych obejmujących serwis i wsparcie techniczne 
na dostarczony sprzęt. 


