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ZAŁĄCZNIK NR 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

 

 

 
.............................................................................  

                      (pieczątka  firmy) 

 

1. Telefon systemowy sekretarsko-dyrektorski (w tym usługi: instalacji/konfiguracji 

telefonu w sieci telefonicznej Zamawiającego oraz instruktaż dla użytkowników 

telefonu) – 1 szt. 

Lp. Wyszczególnienie Wymagane parametry minimalne Oferta Wykonawcy 

1.  Oferowane 

urządzenie 

należy wpisać producenta, model 

i nazwę 

 

2.  Wymagana 

współpraca z: 

- posiadaną centralą telefoniczną 

Alcatel-Lucent OmniPCX Office 

- posiadanymi telefonami Alcatel-

Lucent 4029 

- posiadanymi telefonami Alcatel-

Lucent 8232 DECT Handset 

 

 

3.  Wyświetlacz Monochromatyczny wyświetlacz 

graficzny o rozdzielczości min 

100 x 160 pikseli z możliwością 

zmiany kontrastu 

 

4.  Klawiatura Zintegrowana klawiatura 

alfanumeryczna w układzie 

QWERTY 

 

5.  Klawisze funkcyjne Zintegrowane klawisze szybkiego 

dostępu do podstawowych funkcji 

telefonu, minimum 10 

programowalnych klawiszy 

funkcyjnych oraz przyciski 

nawigacyjne, w tym 

czterokierunkowy nawigator 

 

6.  Gniazdo 

słuchawkowe 

3,5 mm  

7.  Menu Menu w języku polskim;  

 

 

8.  Optyczna 

sygnalizacja połączeń 

Optyczna sygnalizacja połączenia 

przychodzącego oraz alarmów w 

min. 2 kolorach 

 

9.  Funkcje Możliwość wybierania numerów 

wg nazwisk z firmowej książki 

telefonicznej znajdującej się w 

centrali; 

Prezentacja numeru i nazwy 

abonenta wywołującego; 

Możliwość nawiązania i 

odebrania drugiego połączenia w 

trakcie rozmowy; 
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Możliwość ustanowienia 

połączenia konferencyjnego z 

minimum dwoma innymi 

abonentami zewnętrznymi; 

Możliwość wysyłania sygnałów 

DTMF; 

Funkcja wyłączania 

mikrofonu/słuchawki; 

Możliwość sprawdzenie ostatnich 

połączeń przychodzących i 

wychodzących, ponowne 

wybieranie spośród min. 8 

wprowadzonych; 

Wyświetlanie nazw abonentów 

wewnętrznych przy połączeniach 

wewnętrznych wychodzących i 

przychodzących, 

Zestaw głośnomówiący; 

Wyciszenie mikrofonu; 

Regulacja głośności; 

 

10.  Gwarancja Wymagane co najmniej 24 m-cy  

11.  Dodatkowe usługi Wykonawca przeprowadzi 

instalację urządzenia w systemie 

telekomunikacyjnym 

Zamawiającego i jego 

konfigurację oraz przeprowadzi 

szkolenie instruktażowe dla 

użytkowników telefonu 
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2. Telefony bezprzewodowe systemu DECT 18 szt. - (w tym instalacja/konfiguracja 2 

licencji  dla telefonu typu DECT w sieci telefonicznej Zamawiającego  

 
Lp. Wyszczególnienie Wymagane parametry minimalne Oferta Wykonawcy 

1.  Wymagana 

współpraca z: 

- posiadaną centralą telefoniczną 

Alcatel-Lucent OmniPCX Office 

- posiadanym systemem stacji 

bazowych Alcatel-Lucent Indoor 

Dect Base Station 4070 IO 

- posiadanymi telefonami Alcatel-

Lucent 4029 

- posiadanymi telefonami Alcatel-

Lucent 8232 DECT Handset 

 

 

2.  Wyświetlacz rozdzielczość 320x240 pikseli 

przekątna 2,4 cala 

65000 kolorów 

 

3.  Gniazdo 

słuchawkowe 

3,5 mm 

Zgodność TRRS 

 

4.  Ładownie ładowarka biurkowa + kabel USB  

5.  Bateria bateria łatwo wymienialna 

Czas rozmów 17 godzin 

Czas czuwania 160 godzin 

Czas ładowania (dla całkowicie 

rozładowanej baterii) poniżej 3 

godzin 

 

6.  Słuchawki Tak  

7.  Klawiatura Zintegrowana klawiatura 

alfanumeryczna 

Czterokierunkowy nawigator. 

 

8.  Łączność DECT 

Obsługiwana częstotliwość: 

1880 MHz - 1900 MHz 

 

9.  Bluetooth Bluetooth 2.0 

Profil słuchawkowy 

 

10.  Funkcje Profil głośnomówiący, 

Wyciszenie mikrofonu,  

Tryb wibracyjny, 

Dioda LED do sygnalizacji 

statusu dla stanu baterii, 

nieodebranych połączeń i 

wiadomości - 3 kolory, 

Dzwonki polifoniczne 

Regulacja głośności 

Możliwość wyszukiwania 

abonentów po nazwie z 

wewnętrznej książki adresowej 

centrali telefonicznej z menu na 

wyświetlaczu. 

Rejestr połączeń 

odebranych/nieodebranych/wybie

ranych do 10 połączeń. 

Funkcja blokowania aparatu za 

pomocą hasła, 
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Kontakty osobiste – 4 numery na 

kontakt, 10 kontaktów, 8 

numerów szybkiego wybierania. 

Sygnalizacja audio i led dla 

wiadomości przychodzących. 

Rozmowy konferencyjne (z 2 

abonentami jednocześnie). 

Klawisze programowalne min. 2. 

Funkcja alarmu. 

Zintegrowany ze słuchawką klips 

umożliwiający zaczepienie na 

pasku 

11.  Gwarancja Co najmniej 24 m-ce  

12. D Dodatkowe usługi Wykonawca przeprowadzi 

instalację urządzenia w systemie 

telekomunikacyjnym 

Zamawiającego i jego 

konfigurację oraz instruktaż dla 

użytkowników telefonów (dla 3 

osób) 

 

 

3. Licencje na podłączenie telefonów do centrali systemu DECT Alcatel-Lucent 

OmniPCX Office oraz usługa instalacji licencji w systemie telefonicznym 

Zamawiającego– 2 szt.  

 

4. Usługa szkolenia technicznego z zakresu instalacji i konfiguracji telefonu (telefony 

systemu DECT, telefon systemowy w układzie sekretarsko-dyrektorskim)  

- dla 3 osób 

Szkolenie winno obejmować umiejętności z zakresu:  

- instalowania telefonów w centrali telefonicznej Alcatel-Lucent OmniPCX Office; 

- konfigurowania telefonów systemu DECT; 

- konfigurowania telefonu w układzie sekretarsko-dyrektorskim. 

 
 

 

 

 

............................................................................ 
 
                               (podpis osoby upoważnionej            
                          do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 
 

.............................................., dnia ............................................... 
              (miejscowość) 

 


