Zał. A.2 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
System wspomagający pracę Rady Gminy i udostępniający informacje dla mieszkańców
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) dostawa oprogramowania i sprzętu do zarządzania pracami Rady Gminy w
Rozdrażewie wraz z licencją na jego użytkowanie, spełniającego wymagania
merytoryczne i techniczne określone poniżej.
2) dostawa 18 licencji dla Radnych Rady Gminy w Rozdrażewie oraz pracowników
i kierownictwa Urzędu Gminy w Rozdrażewie,
3) udostępnienie w sieci Internet systemu (aplikacji) zlokalizowanego na serwerze
Wykonawcy (Wykonawca będzie administratorem tego serwera). System do swego
działania wymaga stałego dostępu do sieci Internet, a szybkość działania jest
uzależniona od parametrów łącza internetowego.
4) wdrożenie systemu, w tym: instalacja, konfiguracja sprzętu do pracy z systemem,
utworzenie kont dostępowych dla wszystkich użytkowników systemu,
przeprowadzenie szkoleń w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji dla
użytkowników i administratorów systemu,
5) udzielenie gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy
oraz świadczenie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego,
6) świadczenie usług serwisowych sprzętu zgodnie z gwarancją producenta
(min. 24 miesiące) - od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu
umowy,
7) udzielenie wsparcia technicznego na okres 5 lat od daty podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy, w tym:
a) dostęp do bieżących uaktualnień oprogramowania dla zakupionych modułów
systemu;
b) doradztwo i fachowa pomoc w bieżących problemach w zakresie systemu;
c) zdalna asysta techniczna przez okres trwania opieki autorskiej;
d) bezpośrednia asysta techniczna przynajmniej jednej osoby w dniu pierwszej sesji
obsługiwanej przez system.
2. Wymagania merytoryczne:
1) Przygotowywanie i elektroniczna dystrybucja porządku obrad posiedzeń Rady
oraz Komisji wraz z materiałami dla Radnych Rady Gminy poprzez konto
użytkownika w systemie.
2) Możliwość dodawania do porządku obrad załączników w postaci elektronicznej,
takich jak projekty uchwał, załączniki do uchwał, mapy, prezentacje itp. Możliwość
edytowania porządku obrad w trakcie posiedzeń i jego uzupełniania.
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3) Zarządzenie bazą kontaktów i wewnętrzną komunikacją między Biurem Rady, a
Radnymi Rady Gminy z możliwością przesyłania wiadomości poprzez e-mail i SMS,
archiwizowanie przesyłanych wiadomości w systemie z możliwością sprawdzenia
historii korespondencji.
4) Dostęp do systemu z dostarczonych wraz z systemem tabletów oraz używanych
przez Zamawiającego komputerów umożliwiający:
- sprawdzenie kalendarium posiedzeń nadchodzących oraz archiwalnych,
- przeglądanie porządków obrad i wyników głosowań,
- pobieranie i przeglądanie załączników,
- oddawanie głosów,
5) Elektroniczna obsługa posiedzeń Komisji i Sesji Rady Gminy poprzez:
- elektroniczną obsługę głosowań Rady Gminy (głosowania jawne imienne,
głosowania niejawne),
- prezentację porządku obrad oraz dostęp do załączników w czasie posiedzenia,
- prezentację przedmiotu głosowania, listy osób uprawnionych do głosowania i
wyników głosowania w czasie posiedzenia,
- możliwość wprowadzania zmian do porządku obrad w trakcie trwania
posiedzenia,
- możliwość wydruku wyników głosowania po obradach,
- zatwierdzanie uchwał,
- przygotowanie projektów protokołu z posiedzeń z automatycznym
przekazywaniem wyników głosowań do projektu protokołu,
- sporządzanie raportu obecności z możliwością przekazania go do projektu
protokołu.
6) Publikacja materiałów sesyjnych oraz wyników przeprowadzonych głosowań w
internecie w oparciu o infrastrukturę techniczną Wykonawcy.
7) udostępnienie informacji dla mieszkańców :
- system musi generować stronę internetową, na której prezentowane będą
wszystkie porządki obrad, a mieszkaniec w czasie rzeczywistym będzie mógł
śledzić wyniki głosowań
- na stronie będzie można również przeglądać wszystkie projekty uchwał, plan
pracy radnych oraz komisji

3. Wymagania techniczne:
1) licencja na system do obsługi Rady Gminy (Windows) - 1 szt.
2) licencja na użytkownika obsługującego system z tabletu (Android) - 18 szt.
3) rzutnik

5 .Projektor
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Technologia
wyświetlania3LCD
Rozdzielczość natywna
Format obrazu
Jasność
Kontrast
Wielkość rzutowanego obrazu
Minimalna odległość projekcji
Żywotność lampy
Moc lampy

Złącza wejścia / wyjścia

Łączność bezprzewodowa
Waga

Dołączone akcesoria

Gwarancja

4) ekran
Ekran Projekcyjny
 Typ: Statywowy, Ręczny
 Powierzchnia: Biała, matowa
 Wysokość: 200 cm

1280 x 800 (WXGA)
16:10
3200 lm
15 000:1
33" - 320"
1,7 m
5 000 h (tryb normalny)
10 000 h (tryb ekonomiczny)
200 W
AC in (wejście zasilania) - 1 szt.
Wejście audio - 1 szt.
Composite video (RCA) - 1 szt.
HDMI - 1 szt.
VGA in (D-sub) - 1 szt.
S-Video - 1 szt.
USB typ B - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
HDMI/MHL - 1 szt.
Tak
2,4 kg
Kabel zasilający
Kabel VGA
Kabel USB
Torba na projektor
Pilot
Instrukcja Obsługi
Prezenter
 Łączność: Bezprzewodowa 2.4
GHz
 Interfejs: USB
 Zasięg: Do 15 m
 Wskaźnik laserowy: Tak
24 miesiące (gwarancja
producenta)
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 Szerokość: 200 cm
 Format: 1:1
 Sterowanie: ręczne
5) notebook z systemem Microsoft Windows 10 Pro dla pracownika Biura Rady - 1
szt., specyfikacja:

Procesor
Intel Core i3-6006U (2 rdzenie, 2.00 GHz, 3 MB cache)
8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz)
Pamięć RAM
Dysk twardy
256 GB SSD
Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer
Typ ekranu
Matowy, LED
Przekątna ekranu
17,3"
Rozdzielczość ekranu
1600 x 900 (HD+)
Karta graficzna
+ Intel HD Graphics
Wbudowane głośniki stereo
Wbudowany mikrofon
Dźwięk
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High
Definition Audio
Kamera internetowa
1.0 Mpix
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Łączność
LAN 10/100 Mbps
Moduł Bluetooth
HDMI - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.
Rodzaje wejść / wyjść
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.
USB 2.0 - 1 szt.
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.
Bateria
3-komorowa, 3500 mAh, Li-Ion
Zainstalowany system
Microsoft Windows 10 PRO PL (wersja 64-bitowa)
operacyjny
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Gwarancja
24 miesiące

6) tablet z systemem Android – 18 szt.

Procesor

Układ graficzny
Pamięć RAM
Pamięć wbudowana

(4 rdzenie, od 1.44 GHz do 1.92 GHz,)

Intel HD Graphics
4 GB DDR3
128 GB
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Typ ekranu
Przekątna ekranu
Rozdzielczość ekranu
Łączność

Złącza

Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS
10.1"
1920 x 1200
Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Moduł Bluetooth
Micro USB - 1 szt.
Micro HDMI - 1 szt.
USB 2.0 - 1szt.
Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Zainstalowany system
Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa)
operacyjny
Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD)
Aparat
2.0 Mpix - przód
Wbudowane głośniki stereo
Touchpad z technologią Multi-Touch (stacja dokująca)
Dodatkowe informacje
Wbudowany mikrofon
Pełna klawiatura QWERTY (stacja dokująca)
Kabel micro USB -> USB
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Gwarancja

24 miesiące (gwarancja producenta)

