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OAK.KCB.2621/46/15 

Załącznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert- Opis 

przedmiotu zamówienia 
 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na dostawę 10 sztuk monitorów na potrzeby Lubelskiej Agencji Wspierania 

Przedsiębiorczości w Lublinie 

 

Opis Ilość 

Monitor Dell P2314H lub inny spełniający poniższe minimalne wymagania: 

- przekątna ekranu: min. 23 cale 

- proporcje wymiarów matrycy: 16:9 

- rodzaj matrycy: TFT IPS 

- rozdzielczość: min. 1920 x 1080 px 

- konstrukcja: pivot, regulacja kąta pochylenia, regulacja kąta obrotu, regulacja wysokości 

- Możliwość zamontowania zabezpieczenia (np. Kensington) 

- kontrast: min. 1000:1 (typowy) 

- jasność: min. 250 cd/m2 

- kąt widzenia: min. 178 O poziom/pion 

- rozmiar plamki: max. 0,27 mm 

- złącza: cyfrowe (DisplayPort) lub HDMI, cyfrowe (DVI-D), analogowe (D-Sub), min. 

2xUSB 

- gwarancja: 3 lata. 

10 szt. 

 

Sposób realizacji dostawy przez Wykonawcę: 

 Dostawa monitorów do siedziby Zamawiającego nastąpi w ciągu 7 dni od złożenia 

Zamówienia przez Zamawiającego.  

 Dostawa monitorów do siedziby Zamawiającego na terenie Lublina (ul. Wojciechowska 9a) 

połączona z ich wniesieniem bez udziału Zamawiającego. Powyższe czynności Wykonawca 

powinien wykonać w ramach własnych zasobów ludzkich i sprzętowych z uwzględnieniem 

konieczności dostawy w godzinach pracy Zamawiającego (7:30-15:30). Zamawiający 

dopuszcza dostawy realizowane za pomocą firm spedycyjnych itp. ale wymagane jest 

wniesienie monitorów do wskazanych miejsc (pomieszczeń) przez Zamawiającego, bez 

udziału Zamawiającego. 
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 Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się u Zamawiającego i zostanie potwierdzony 

protokołem zdawczo - odbiorczym zawierającym ocenę zgodności monitorów z warunkami 

zamówienia.  

 Protokół zdawczo – odbiorczy zostanie sporządzony niezwłocznie po uprzednim sprawdzeniu 

całej dostawy pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i będzie on stanowił 

podstawę do wystawienia i zapłaty faktury VAT. 

 Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawioną fakturę VAT 

najpóźniej do 22 grudnia 2015 r. 

 

 


