
 

 

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Nr postępowania: POWER_2.18_MA/01/2019 

 

 

Załącznik do zapytania ofertowego dotyczącego dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń biurowych, realizowanego w ramach projektu 

„Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami” (POWR.02.18.00-00-0003/18) 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

 

UWAGA! Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami  

i możliwościami. W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę, montaż, zainstalowanie programów. 

Jakiekolwiek nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia są tylko przykładami pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji produktów, które 

spełniają wymogi Zamawiającego i będą kompatybilne z użytkowanym sprzętem oraz oprogramowaniem w urzędach Partnerów Projektu. Zamawiający 

dopuszcza dostawę sprzętu i oprogramowania równoważnego, jednakże zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów kompatybilności z istniejącym 

sprzętem oraz oprogramowaniem. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź 

lepszych w stosunku do produktów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego. Składając ofertę na produkt równoważny Wykonawca będzie 

zobowiązany wskazać nazwę sprzętu (typ, producenta), który oferuje oraz przedstawić w ofercie dokładny opis techniczny oferowanych komponentów, 

podając ich parametry techniczne. 

 

L.p. Nazwa Opis minimalnych parametrów technicznych Ilość Miejsce dostawy 

1. Wielofunkcyj
na 
kserokopiark
a 

Zgodna z Kyocera TASKalfa 2552ci, równoważna lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
Kopiowanie  

Kopiowanie A4 mono Min. 25 stron / min 

Kopiowanie w kolorze A4 Min. 25 stron / min 

Kopiowanie kolor A3 Min. 25 stron / min 
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Kopiowanie dwustronne A4 mono Min. 15 stron / min 

Kopiowanie dwustronne A4 w kolorze Min. 25 stron / min 

Kopiowanie dwustronne A4 w kolorze Min. 25 stron / min 

Pierwsza kopia Max. mono/kolor 6 s/ 8 s  

Czas nagrzewania Max 20 sekund 

Technologia druku laserowa kolorowa 

Drukowanie  

Rozdzielczość druku mono Min. 1200dpi x 1200 dpi 

Rozdzielczość druku kolorowego Min. 1200dpi x 1200 dpi 

Szybkość drukowania mono Min. 25 stron A4/min (do 12 str./min 
- A3) 

Szybkość drukowania w kolorze Min. 25 stron A4/min (do 12 str./min 
- A3) 

Czas do wydruku pierwszej strony mono Max 8 sekund 

Czas do wydruku pierwszej strony w kolorze Max 10 sekund 

Czas nagrzewania Max18 sekund 

Druk dwustronny Tak 

Skanowanie  

Skanowanie w kolorze Tak 

Skanowanie do e-maila Tak 

Kodowanie koloru Min. 24 bit 

Optymalna rozdzielczość skanowania Min. 600 dpi x 600 dpi  

Skanowanie do plików w formacie PDF, JPEG, TIFF, XPS, Open XPS 

Zakres skalowania min 25 % max 400 % 

Komunikacja  

Ethernet - druk w sieci LAN Tak 

Standardowe rozwiązania komunikacyjne Ethernet 
(10BaseT/100BaseTX/1000BaseT),3x 



 

 

USB (2.0 Hi-Speed), USB Host 
(2.0),kart SD 

Gwarancja Min. 24 miesięcy 
 

2. Komputer 
stacjonarny 
(jednostka 
centralna) 

Zastosowanie Prace biurowe ( w tym programy kalkulacyjne i obliczeniowe )  

Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy wyprodukowany w technologii 14 nm, o wydajności nie mniejszej  
niż 8000 pkt. w teście PassMark CPU Mark (lista procesorów dostępna na stronie producenta testu  
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php).   

Pamięć operacyjna Min. 4 GB 

Wydajność grafiki Zintegrowana, osiągająca średnią wydajność na poziomie minimum 950 punktów w teście Passmark G3D Mark 
oraz posiadająca porty: HDMI, DVI lub D-Sub 

Parametry pamięci masowej  Dysk twardy –  o pojemności 1TB   

Parametry płyty głównej Posiadająca minimum 4 gniazda na pamięć podręczną 
Posiadająca złącza:  
2xPCIe 2.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1,  
2x PCI, 6x port SATA III 6Gb/s oraz gniazda 5x USB 3.1 6x USB 2.0.  

Parametry zasilacza Zasilacz z wentylatorem  o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 500W 

Obudowa Typ Middle Tower, kompatybilna z płytami głównymi typu  
Micro ATX i ATX.  

Wymagania dodatkowe  Wewnętrzny napęd optyczny posiadający interfejs SATA oraz pozwalający na zapis: CD-R - 48x, DVD-RW - 6x, 
DVD+RW - 8x, DVD±R - 24x, CD-RW - 24x oraz odczyt: CD-RW - 40x, CD-R - 48x, DVD - RW - 8x, DVD+RW - 12x, 
DVD±R - 16x, CD-ROM - 48x. Wbudowana karta sieciowa LAN 10/100/1000. Porty zewnętrzne D-Sub (VGA), 
DVI, HDMI, PS/2 (klawiatura/mysz), RJ-45, Audio. Wymagane funkcjonujące złącza z przodu obudowy: co 
namniej 2x USB, słuchawki, mikrofon.  

System operacyjny Windows 10 64-bit PL  lub równoważny umożliwiający uruchomienie i współprace z posiadającym przez 
zamawiającego systemem finansowym ,,Sprawny Urząd" firmy Softres  

Gwarancja Min. 24 miesięcy 
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3. Monitor Zgodny z Samsung S24F356FHUX, LG 24MP59G równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
Przekątna 23" 

Matryca Led 

Powłoka matrycy Matowa  

Format ekranu 16:9 
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Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz 

Czas reakcji Min. 4 ms 

Liczba wyświetlanych kolorów Min. 16,7 mln 

Rodzaje wejść / wyjść VGA - 1 szt., HDMI - 1 szt., 
Wejście zasilania - 1 szt. 

Gwarancja Min. 24 miesięcy 
 

4. Pakiet 
oprogramow
ania 
biurowego 

Zgodny z Microsoft Office 2016 Home & Business PL lub równoważne. Kryteria równoważności: 
Pakiet biurowy spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit. 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 

c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb Zamawiającego.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 

dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a. Edytor tekstów, 
b. Arkusz kalkulacyjny, 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

 
d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 
e. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z 

mechanizmem OCR. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności 
gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel, 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
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f. Automatyczne tworzenie spisów treści, 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron, 
h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, 
i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), niezależnie dla każdej sekcji dokumentu, 
k. Wydruk dokumentów, 
l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do 

zarządzania informacją prywatną, 
m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem 

bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 
o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 

kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem, 
p. Wymagana jest dostępność mechanizmów umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem 

przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 
9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a. Tworzenie raportów tabelarycznych, 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, 

logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 

webservice), 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i 

finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z 

tabeli przestawnych, 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych, 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft 

Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 



 

 

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są 

slajdy i notatki prezentera, 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, 2013 i 

2016. 
 
11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e. Automatyczne grupowanie wiadomości poczty o tym samym tytule, 
f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w 

tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, 
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i. Zarządzanie kalendarzem, 
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

o automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
o Zarządzanie listą zadań, 
o Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
o Zarządzanie listą kontaktów, 
o Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
o Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
o Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, 
o Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 

5. Drukarka Zgodny z KYOCERA ECOSYS P3055DN równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:  
 
Automatyczny druk dwustronny Tak 
Prędkość druku [str/min] Min. 50 
Praca w sieci Tak 
Format A6 - A4 
Pamięć RAM Min. 512 MB 
Czas wydruku pierwszej strony Max 9 sekund 
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Rozdzielczość Min.1200 dpi x 1200 dpi 
Czas nagrzewania Max 30 sekund  
Gwarancja  Min. 36 miesięcy lub min. 50000 kopii.  

6. Skaner Typ skanera:  
Skaner z podajnikiem 
Rozdzielczość skanowania 
600 DPI x 600 DPI (poziomo x pionowo) 
Minimalny rozmiar dokumentu na ADF 
50,8 mm x 50,8 mm (poziomo x pionowo) 
Maksymalny rozmiar dokumentu — automatyczny podajnik dokumentów 
215,9 mm x 6.096 mm (poziomo x pionowo) 
Formaty papieru 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Pocztówka, Wizytówki, Plastikowe karty, Legal, Executive 
Głębia kolorów 
Wejście: 30 Bit Kolor / 10 Bit Monochromatyczny , Wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny 
Ultradźwiękowy czujnik 
Rozdzielczość wyjściowa 
600 DPI 
Wyświetlacz LCD 
Panel interfejsu sieciowego Epson lub równoważny 
Wyświetlacz LCD 
Typ: Kolor, Ekran dotykowy, Przekątna: 6,9 cm 
 
Prędkość skanowania 
monochromatyczny 45 Str./min. - Kolor: 45 Str./min. , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny 90 obrazów/min - 
Kolor: 90 obrazów/min , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi 
 
Pojemność 
100 Arkusze 
Gramatura papieru na ADF 
Ładowanie automatyczne: 27  -  413 g/m² 
Rodzaj automatycznego podajnika dokumentów 
Skanowanie dwustronne jednoprzebiegowe 
Dzienna wydajność niezawodnej pracy 
5.000 Strony 
Automatyczny podajnik dokumentów 
100 Strony 
Skanowanie dwustronne (dupleks) 
 
Funkcje 
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Pomijanie pustych stron, Łączenie skanów A3, Usuwanie otworów po dziurkaczu, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne 
rozpoznawanie dokumentów wielostronicowych, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa 
tekstu, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja, Automatyczne tworzenie folderów, Rozpoznawanie kodu kreskowego, Pełne strefowe 
rozpoznawanie tekstów OCR 
Formaty edycji 
JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, PDF/A, PNG 
Funkcje kompresji pliku 
Sprzętowa kompresja JPEG, Kompresja TIFF (JPEG(7), CCITT G4, LZW), Kompresja PDF 
Zaawansowana integracja dokumentu 
Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, 
Skanowanie do katalogu 
 
Przyłącza 
USB 3.0, Interfejs Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) 
Panel interfejsu sieciowego 
Wbudowan 
 
Ustawienia Ethernet 
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/połowiczny druk dwustronny 
Typ panelu 
5-wierszowy panel LCD z funkcjami „Push Scan” 
Obsługiwane protokoły 
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP 
obsługa IPv6 

7. komputer 
stacjonarny 
(jednostka 
centralna) 

Zgodny z Dell Vostro 3668 i5-7400/8GB/256/10Pro równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:  
- procesor posiadający co najmniej 7335 punktów w rankingu PassMark 
- co najmniej 8GB pamięci RAM 
- dysk SSD o pojemności co najmniej 250GB 
- karta sieci przewodowej 1000 Mbps 
- system operacyjny Windows 10 Pro lub równoważny 
- możliwość podłączenia co najmniej dwóch monitorów  
- napęd  DVD-RW 
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8. Pakiet 
oprogramow
ania 
biurowego 

Zgodny z Microsoft Office 2016 Home & Business PL lub równoważne. Bezterminowa licencja BOX, współpraca z komputerami w architekturze 
32bit i 64bit. Kryteria równoważności Microsoft Office 2016: 
Pakiet biurowy spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej. 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
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a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 

c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb Zamawiającego.  
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 

dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a. Edytor tekstów, 
b. Arkusz kalkulacyjny, 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

 
d. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 
e. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z 

mechanizmem OCR. 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności 
gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel, 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści, 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron, 
h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, 
i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), niezależnie dla każdej sekcji dokumentu, 
k. Wydruk dokumentów, 
l. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do 

zarządzania informacją prywatną, 
m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem 

bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 
o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 

kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem, 
p. Wymagana jest dostępność mechanizmów umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem 

przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 
9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a. Tworzenie raportów tabelarycznych, 



 

 

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, 

logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 

webservice), 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i 

finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z 

tabeli przestawnych, 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych, 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft 

Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są 

slajdy i notatki prezentera, 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, 2013 i 

2016. 
 
11. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  
c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 
d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
e. Automatyczne grupowanie wiadomości poczty o tym samym tytule, 



 

 

f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w 
tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 

g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów, 
h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
i. Zarządzanie kalendarzem, 
j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 
k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 

o automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
o Zarządzanie listą zadań, 
o Zlecanie zadań innym użytkownikom, 
o Zarządzanie listą kontaktów, 
o Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
o Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
o Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, 
o Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http. 

9. Oprogramow
ania do 
edycji grafiki 
rastrowej z 
narzędziami 
do 
edytowania 
obrazów i 
treści 

Zgodne z Adobe Photoshop CS6 WIN PL, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
polska wersja językowa 
-licencja komercyjna, dożywotnia 
-wersja na system windows 
-obsługa przestrzeni kolorystycznej CMYK 
-funkcja - kolor pierwszego planu 
- funkcja – kopia przejrzystości 
- funkcja – przesuwanie względem zawartości 
- funkcja – auto-zapis 
- funkcja – zapisywanie tła(możliwość edycji jednego obrazu podczas kompilacji drugiego) 
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10. Oprogramow
ania do 
wspomagani
a 
projektowani
a 

Zgodne z ZWCAD 2019 Standard, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
- Możliwość uruchamiania skryptów LISP 
- Obsługa pól z przypisywaniem właściwości obiektów 
- Możliwość używania bloków dynamicznych 
- Podkładanie plików PDF 
- Skala opisowa (Anotation scale) 
- Drukowanie grupowe z modelu 
- Dokowane okno warstw 
- Śledzenie wzdłuż osi Z 
- Ciemny i jasny kolor okna programu 
- Drukowanie grupowe z przestrzeni modelu 
- Podgląd offsetu (odsunięcia) 
- Zliczanie obiektów w grupie na pasku właściwości 
- dostępne wersje 32 i 64 bitowa 
- Import plików DGN 
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- Funkcja cofnij/ponów z podglądem – UNDOSNAPSHOT 
- Dodatkowe uchwyty na polilinii 
- Szybkie odświeżanie elementów podczas rysowania i edycji 
- Gesty myszy 
- Możliwość zapisywania komentarzy głosowych do rysunku 
- Współpraca z Google Earth 

11. Drukarka  Drukarka  zgodna z HP LaserJet ENT M604dn, równoważna lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
 
Klasa produktu:  Drukarka laserowa A4 monochromatyczna, z wbudowanym modułem druku dwustronnego  
Szybkość druku A4, czas pierwszego druku 50 str./min., max 7,5s  
Wydajność, rozdzielczość (mono) Min. Maksymalny miesięczny cykl 175000 str/mies., zalecany nakład miesięczny min. do 13000 str.,  1200 
dpi   
Min. pojemność: podajników papieru,  600 arkuszy (łącznie),   
Zainstalowana pamięć, Procesor:  min. 256MB, 800MHz  
Interfejs podłączenia/komunikacji:  Wbudowana karta sieciowa 10/100 Base TX (+patch cord 3m kat 5e);    USB 2.0 (+przewód min. 2m) 
Emulacje:  Emulacja PCL6, PCL5e, PostScript 3 (emulacja)  
Obsługiwane systemy:  Windows  7, 10 (32, 64bit) (jeśli chodzi o podstawowe operacje drukowania)  
Obsługiwane materiały eksploatacyjne Obsługiwane kasety z tonerem: min wydajność kasety wg ISO/IEC lub Producenta drukarki, 
Czarna Min. 10500 stron  
Obsługiwane formaty papieru A4, A5, koperta B5  
Maks. Poziom hałasu: 56 dB  
Inne:  Instrukcja obsługi, kabel zasilający, przewody połączeniowe, wypełniona karta gwarancyjna, CD instalacyjne. 
Instalacja, uruchomienie, konfiguracja sprzętu przez Wykonawcę w miejscu dostawy. 
Urządzenie powinno być dostarczone jako „komplet producenta” – urządzenie razem z tonerem startowym i jeśli zajdzie potrzeba, to również z 
bębnem startowym.  
Gwarancja  minimum 24 m-ce  

1 
 

Urząd Miasta 
Nowy Sącz, 
Rynek 1,  
33-300 Nowy 
Sącz 

12. Laptop Typ procesora: Wielordzeniowy Procesor 64 bitowy o architekturzex86 

Określenie wymaganej wydajności Urządzenie powinno osiągać minimum 4620 punktów w teście wydajności PassMark CPU Mark  

http://www.cpubenchmark.net/ 

Należy wskazać rodzaj/typ procesora dla podanego benchmarku z dnia 22.01.2019 załączonego do specyfikacji. 
Pozostałe parametry techniczne 
Pamięć RAM (zainstalowana)   Minimum 8 GB 
Dysk twardy HDD Minimum 1000 GbB SATA, 5400 obr./min lub 240GB SSD 
Złącza  min. Wyjście D-SUB lub DVI  lub HDMI lub DisplayPort Minimum 2x USB2.0, 1x USB3.0, LAN, audio, czytnik kart pamięci: SD 
LAN, WiFI, BT 10/100/1000 Mbit/s ;Wi-Fi (802.11, b, g, n), ; Bluetooth  
Napęd DVD+/-RW  
Dźwięk Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki 
Dokumentacja Dostępne strony www producenta komputera z dokumentacją lub uaktualnieniami sterowników  
Kamera: wbudowana kamera 
Zasilacz Oryginalny zasilacz producenta notebooka w zestawie 
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Matryca, Typ minimum 15.6”, min 1366x768, 
Bateria Bateria Li-Ion, czas pracy min. 1,5 h 
Klawiatura, touchpad, peryferia Klawiatura qwerty z polem numerycznym, wielodotykowy touchpad, mysz zewnętrzna USB 
System operacyjny  

 Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit lub równoważny, wersja polska systemu operacyjnego; Oprogramowanie 
producenta z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, system operacyjny musi poprawnie współpracować z pozostałym 
oprogramowaniem aplikacyjnym, które dostarczy wykonawca w przedmiotowym zamówieniu. 

 posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej 
strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. 

 musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy 
powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym.  

 musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do 
zdalnego zarządzania kontami i profilami.  

 musi posiadać funkcjonalność pozwalająca na wyświetlenie się po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na ikonę dowolnej aplikacji z paska 
zadań listy zawierającej spis elementów ostatnio używanych przez wskazany program. Dzięki temu można uzyskać dostęp do ostatnio 
używanych dokumentów, muzyki, wideo i innych materiałów. 

 W przypadku zaoferowania Microsoft Windows (8, 8.1 lub 10) wersja Prof. lub Home 64bit PL wymagana jest:  
a) Informacja o licencji na fakturze, 
b) Sprzedawca zobowiązany jest do aktywacji systemu w firmie Microsoft, 
c) Licencja musi spełniać wszystkie wymagania licencyjne firmy Microsoft,  
d) system w polskiej wersji językowej, zainstalowany na komputerze wraz sterownikami. 

Zastosowanie sprzętu Komputer przenośny będzie wykorzystywany m.in. dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 
Dodatkowe informacje o minimalnej gwarancji Gwarancja minimum 24 m-ce    
 

13. Pakiet 
oprogramow
ania 
biurowego 

pakiet oprogramowania biurowego - nie gorszy niż - Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm licencja elektroniczna 
ESD (Electronic Software Distribution) lub równoważnych 
 

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający 

uzna produkt o cechach zgodnych lub lepszych niż posiada produkt określony w poniższym formularzu (wg parametrów katalogowych). W 

przypadku zaproponowania produktu równoważnego Wykonawca dołączy do oferty opis i dane techniczne umożliwiające jego porównanie z 

parametrami katalogowymi przedmiotu zamówienia. Dodatkowo, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji funkcjonalności i wydajności zaoferowanego produktu poprzez wezwanie Wykonawców 
do przedstawienia demonstracyjnych egzemplarzy zaproponowanego produktu. Oprogramowanie testowe należy dostarczyć w 3 dni robocze 
od dnia wezwania pod rygorem odrzucenia oferty. 
Równoważność produktu oznacza: 

Natywną obsługę formatów Microsoft m.in. csv, rtf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, (m.in.: tworzenie, edycja, komentowanie, śledzenia 
postępów/zmian, porównywanie, wykazywanie różnic, zatwierdzanie, łączenie, wyszukiwanie, eksportowanie, udostępnianie online, 
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zabezpieczanie hasłem, szyfrowanie, porównanie (z podświetleniem różnic), eksport danych z/do pdf (z zachowaniem układu, czcionek, 
formatowania i tabel), edycja plików pdf (co najmniej: akapity, listy i tabele). Możliwość współpracy z Microsoft Sharepoint (integracja na 
poziomie publikacji bezpośrednio z aplikacji). Obsługa zasad grupy (Group Policy). Możliwość aktywacji zbiorczej. Wsparcie dla uruchamiania 
jako usług terminalowych. Przygotowanie dokumentów pakietu biurowego do publikacji cyfrowej i druku w wysokiej jakości (do sieci Internet - 
HTML i PDF). Możliwość wklejania dźwięku, plików wideo oraz ich odtwarzanie bezpośrednio z aplikacji (w szczególności plików typu: mp4 oraz 
mov). Wparcie tworzenia dokumentów dla osób niepełnosprawnych (sprawdzanie i dostosowywanie dostępności dokumentów, m.in. 
poprawianie czytelności dokumentu, kontrast, wielkość liter, rodzaj czcionek). Tworzenie i edycja interaktywnych formularzy. Możliwość 
wykonywania wielu zautomatyzowanych działań i operacji (obsługa języka skryptowego). Obsługa makr i skryptów VBA napisanych dla aplikacji 
Word i Excel z pakietów Microsoft Office 2000-2013. Obsługa certyfikatów kwalifikowanych (podpisów elektronicznych) i certyfikatów 
niekwalifikowanych. Pełna zgodność z dokumentami stworzonymi w poprzednich wersjach oprogramowania Microsoft Office 2000-2013 (bez 
istotnych zmian w układzie dokumentu, poprawne wyświetlanie i edycja wszelkich typów treści). 
Równoważny pakiet biurowy powinien być wspierany przez producentów (wymagane oświadczenia producentów w przypadku zaoferowania 
oprogramowania równoważnego) następujących aplikacji i w pełni z nim współpracować: e-DOK (COI), Districtus Korelacja, SelWIN Sputnik. 
Oprogramowanie współpracujące z systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 7/ 8/ 8.1/ 10. 
Równoważny pakiet biurowy musi dostarczać funkcjonalność oferowaną przez oprogramowanie pakietu: 
 

• MS Office 2016 Standard: Outlook, OneNote, Excel, Word, PowerPoint. 

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni 

   adresowej, 

2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 

b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 

     technicznych. 

c. Wbudowany system pomocy 

3. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym 

      formacie, który spełnia następujące warunki 

a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 

b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2012, poz. 526), 

c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 

4. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. 

5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 

dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 

7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a.   Edytor tekstów 

b. Arkusz kalkulacyjny 



 

 

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji  

d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)  

f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z 

mechanizmem OCR.  

8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności 

gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

b. Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 

e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 

f. Automatyczne tworzenie spisów treści. 

g. Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

h. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 

i. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 

j. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

k. Wydruk dokumentów. 

l. Wykonanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do 

zarządzania informacją prywatną. 

m. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem 

bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

o. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. 

p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających podpisanie podpisem 

elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w 

Polsce prawa. 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a. Tworzenie raportów tabelarycznych 

b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych 

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, 

logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 

webservice) 

e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i 

finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 



 

 

f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z 

tabeli przestawnych 

g. Wyszukiwanie i zamianę danych 

h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 

j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 

k. Formatowanie, czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 

2010 i 2013, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 

h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 

i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 

      kalkulacyjnym  

j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne 

są slajdy i notatki prezentera 

l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013. 

11. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 

b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, 

      katalogów. 

c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 

d. Podział treści na kolumny. 

e. Umieszczanie elementów graficznych. 

f. Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. 

g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 

h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 

i. Wydruk publikacji. 



 

 

j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

12. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

      zadaniami) musi umożliwiać: 

a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

b. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z 

zastosowaniem efektywnej kompresji danych, 

c. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych 

i bezpiecznych nadawców, 

d. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 

e. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

f. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

      katalogów bazując na słowach zawartych w tutule, adresie nadawcy i odbiorcy 

g. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy 

      i adresatów 

h. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 

i. Zarządzanie kalendarzem 

j. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników 

k. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 

l. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

      spotkania w ich kalendarzach 

m. Zarządzanie listą zadań 

n. Zlecanie zadań innym użytkownikom 

o. Zarządzanie listą kontaktów 

p. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 

q. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 

r. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom 

s. Możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI poprzez http 

 
Licencja dożywotnia, na czas nieokreślony, w wersji elektronicznej ESD (Electronic Software Distribution) lub równoważnych. Prawo 
przenoszenia licencji pomiędzy komputerami pod warunkiem wcześniejszej deinstalacji. Zamawiający wyraża zgodę na zarzadzanie licencjami i 
kluczami aktywacyjnymi na oprogramowanie biurowe z poziomu portalu producenta oprogramowania.  

Zamawiający nie dopuszcza dostawy licencji typu OEM. 

Licencje muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej). 

Zamawiający wymaga fabrycznie nowego Pakietu Office, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu, 

Licencjonowanie musi uwzględniać prawo (w okresie przynajmniej 2 lat dla oprogramowania biurowego) do instalacji udostępnianych przez 

producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania. 

Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych 



 

 

(możliwość kopiowanie oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu), z prawem do wielokrotnego 

użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych. 

Licencje muszą być przeznaczone do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w polskiej wersji językowej 

14. Niszczarka Sprzęt zgodny z Kobra 240.1 C2 ES równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
niszczarka tnąca zgodnie ze stopniem bezpieczeństwa P-5/T-5/E-4/F-2 według DIN 666399; 
rodzaj cięcia : ścinek o rozmiarze 1,9x15 mm lub mniejszy; 
niszczenie papieru, kart plastikowych, zszywek, małych spinaczy; 
możliwość jednorazowego zniszczenia min. 12 kartek A4/70g 
noże tnące wykonane z litej stali; 
szerokość szczeliny wejściowej min. 240 mm; 
zerowy pobór prądu w trybie czuwania; 
funkcja automatycznego cofania; 
automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub otwarcia drzwiczek; 
czujnik start/stop pozwalający na automatyczne włączanie/wyłączanie noży (wałków tnących); 
sygnalizacja przepełnionego kosza; 
prędkość cięcia min. 70mm/sec.; 
pojemność kosza min. 40 litrów; 
poziom głośności przy pełnym obciążaniu nie może przekroczyć 61 dba; 
obudowa szafkowa na kółkach; 
silnik o mocy min. 500 W; 
łańcuchowy system przeniesienia napędu bez elementów plastikowych ; 
mocny silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny bez konieczności postoju; 
gwarancja na urządzenie : min. 3 lata; 
gwarancja na noże tnące : min. 20 lat; 
dożywotnia gwarancja na łańcuch napędowy; 
wymiary urządzenia nie mogą przekroczyć 40x36x64cm; 
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15. Urządzenie 
wielofunkcyj
ne 

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 MONO: 

Technologia druku technologia laserowa lub ledowa monochromatyczna 

Format oryginału A4/A3 

Format kopii A4/A3 

Prędkość drukowania Min. 40 stron A4/min. 21stron A3/min. Jednostronne 

Rozdzielczość drukowania   Min. 1200x1200 dpi 

Czas pierwszej kopii maks. 65sek. 

Czas nagrzewania maks. 19 sek. 

Kopiowanie wielokrotne od 1 do 999 

Pamięć RAM min. 2 GB  

Dysk HDD min 300GB 
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Panel operatora 
kolorowy ekran dotykowy, opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie 
w języku polskim 

Dupleks Automatyczny 

Podajnik dokumentów 
automatyczny jednoprzebiegowy  podajnik dokumentów na min 200 
arkuszy 

Podajniki papieru* 

·           podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. 

·           taca boczna/przednia na min. 100 ark. 

* - łączna ilość podajników na minimum 1100 ark. 

Podstawa mobilna 
wymagana oryginalna szafka na kółkach producenta drukarki, 
dopasowana wzorniczo, kolorystycznie i kształtem do oferowanego 
urządzenia. 

Emulacje PCL 6, Post Script Level 3 lub kompatybilna z Post Script 

Typ skanera 
Płaski , kolorowy. Podajnik ręczny („szyba”) oraz automatyczny skaner 
dwustronny z podajnikiem dokumentów. 

Interfejsy standardowe USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000Base-T, 

Funkcje skanowania skanowanie e-mail, do FTP,  SMB, do pamięci przenośnej USB 

Rozdzielczość skanowania Min. 600 dpi  

Prędkość skanowania dwustronie min. 160 obrazów na min.(A4, 300 dpi, kolor) 

Typy plików PDF, PDF/A, JPEG, TIFF,  

Wymagane funkcjonalności urządzenia 

Drukowanie pdf, automatyczny wydruk w dupleksie, automatyczny 
wybór podajnika, powiększanie i zmniejszanie kopii, książka adresowa, 
skan do e-mail, skan do USB, skan do SMB, wybór jakości skanu, 
współpraca z AD 
W przypadku zaoferowania urządzenia z faksem, sprzęt musi mieć 
możliwość programowego wyłączenia tej funkcji. 

Możliwosci rozbudowy 
finiszer zszywający, wbudowany czytnik kart zbiżeniowych 

Serwis W jednostce użytkującej sprzęt  

Obsługiwane systemy operacyjne 
Windows 7/8/10 Windows serwer 2012R2,  Linux, MAC OS X wersja 10 i 
nowsze,  



 

 

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie 
standardowe 

Dostawa jednego tonera: który zapewni wydrukowanie minimum 36 000 
stron (przy pokryciu min 5%)  , fabrycznie nowe wyprodukowane przez 
producenta urządzenia 

Bęben oraz developer, który zapewni wydrukowanie minimum 500 000 
stron A4. 

Gwarancja Min. 36 miesięcy 
 

16. Komputer All 
In One 

Komputer typu all in one 
Typ procesora Wielordzeniowy Procesor 64 bitowy o architekturze x86 

Określenie wymaganej wydajności Urządzenie powinno osiągać minimum 3543 punktów w teście wydajności PassMark CPU Mark  

http://www.cpubenchmark.net/ 

Należy wskazać rodzaj/typ procesora dla podanego benchmarku z dnia 22.01.2019 załączonego do specyfikacji. 

 
 Pozostałe parametry techniczne 

Pamięć RAM (zainstalowana)   Minimum 8 GB 
Dysk twardy HDD Minimum 1000 GbB SATA, 5400 obr./min 
Złącza  min. Wyjście D-SUB lub DVI  lub HDMI lub DisplayPort Minimum 1x USB2.0, 2x USB3.0, LAN, audio, czytnik kart pamięci: SD 
LAN, WiFI, BT 10/100/1000 Mbit/s ;Wi-Fi (802.11 b,g,n) 
Dźwięk Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki 
Monitor rozdzielczość, rozmiar minimum 20”, min 1600x900,  
Klawiatura, touchpad, peryferia Klawiatura qwerty z polem numerycznym, mysz USB 
System operacyjny  
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit lub równoważny, wersja polska systemu operacyjnego; Oprogramowanie 
producenta z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie, system operacyjny musi poprawnie współpracować z pozostałym 
oprogramowaniem aplikacyjnym, które dostarczy wykonawca w przedmiotowym zamówieniu. 

 posiadający: graficzny interfejs użytkownika, darmową aktualizację w języku polskim i możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej 
strony www przez Internet oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji. 

 musi posiadać ochronę połączeń internetowych. Jego elementy takie jak: komunikaty systemowe, menu, zintegrowany system pomocy 
powinny być w języku polskim i zapewniać działanie w trybie graficznym.  

 musi mieć możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz dostęp przy pomocy hasła hierarchicznego oraz zdolność do 
zdalnego zarządzania kontami i profilami.  

 musi posiadać funkcjonalność pozwalająca na wyświetlenie się po naciśnięciu prawym klawiszem myszy na ikonę dowolnej aplikacji z paska 
zadań listy zawierającej spis elementów ostatnio używanych przez wskazany program. Dzięki temu można uzyskać dostęp do ostatnio 
używanych dokumentów, muzyki, wideo i innych materiałów. 

 W przypadku zaoferowania Microsoft Windows (8, 8.1 lub 10) wersja Prof. lub Home 64bit PL wymagana jest:  
e) Informacja o licencji na fakturze, 
f) Sprzedawca zobowiązany jest do aktywacji systemu w firmie Microsoft, 
g) Licencja musi spełniać wszystkie wymagania licencyjne firmy Microsoft,  
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h) system w polskiej wersji językowej, zainstalowany na komputerze wraz sterownikami. 
Zastosowanie sprzętu Komputer będzie wykorzystywany m.in. dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 
Dodatkowe informacje o minimalnej gwarancji Gwarancja* minimum 12 m-ce    
 

17. Drukarka Sprzęt musi być zgodny z HP LaserJet P2055dn, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
Klasa produktu:  Drukarka laserowa A4 Monochromatyczna, druk dwustronny sprzętowy 
Szybkość druku A4 33 str./min. 
Maks. obciążenie msc., jakość druku (mono) 50 000str/mies. .;  1200 dpi   
Min. pojemność: podajników papieru,  250 arkuszy,  
Zainstalowana pamięć, Emulacja min. 64MB; PCL 6,  Postscript Level 3 
Interfejs podłączenia/komunikacji:  USB 2.0, Sieć Ethernet 10/100 Mbps 
Ilość wydrukowanych stron / przebieg  Poniżej 50000 
Obsługiwane systemy operacyjne:  Windows  7, 10 
Obsługiwane materiały eksploatacyjne Obsługiwane kasety z tonerem: min wydajność kasety wg ISO/IEC lub Producenta drukarki, 
Czarna Min. 6500 stron 
Obsługiwane formaty papieru A4, B5, A5, B6 
Urządzenie powinno być dostarczone jako „komplet producenta” – urządzenie razem z tonerem startowym i jeśli zajdzie potrzeba, to również z 
bębnem startowym. 
Dodatkowo powinna być załączona Instrukcja obsługi, kabel zasilający, przewody połączeniowe, wypełniona karta gwarancyjna, CD instalacyjne. 
Dodatkowe informacje o min. gwarancji na podstawie naklejki serwisowej Dostawcy: min. 12 miesięcy 
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18. Skaner 
szczelinowy 

Sprzęt zgodny z FUJITSU fi-7140, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
Typ skanera Szczelinowy z podajnikiem ADF  
Rozdzielczość skanowania  600x600 dpi 
Rozmiar dokumentu na ADF min. 50,8x54 mm (poziomo x pionowo), max. 216x355,6 mm 
Prędkość skanowania Mono/Kolor: jednostronnie 40 str/min, dwustronnie 80 obr/min – pomiary dla A4 200dpi 
Gramatura papieru 40-220 g/m2 

Dzienna wydajność/obciążenie rekomendowane 4000 Stron 
Skanowanie dwustronne, czujnik Duplex Tak,  Ultradźwiękowy czujnik podwójnego pobrania, czujnik papieru 
Pojemność podajnika 80 arkuszy (A4:70 g/m2) 
Funkcje przetwarzania obrazu Wyjście wielu obrazów, automatyczne wykrywanie kolorów, wykrywanie pustych stron, dynamiczny 
próg (iDTC), oczyszczanie kolorów, usuwanie kolorów (żaden/czerwony/zielony/niebieski/nasycenie), odkrzywianie, przycinanie, korekcja 
krawędzi, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony 
Złącze, sterowniki USB 2.0; TWAIN 
Obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 10, Windows 7 
Zabezpieczenie dokumentów ochrona skanowanych dokumentów – stała kontrola dokumentu podczas skanowania, automatycznie 
zatrzymuje podawanie papieru w przypadku wystąpienia błędu w celu uniknięcia uszkodzenia dokumentu. 
Wymiary Maksymalnie 318,7 x 230,7 x 228,3 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość) 
Dodatkowe informacje Instalacja, uruchomienie, konfiguracja sprzętu przez Wykonawcę w miejscu dostawy. Instrukcja obsługi, kabel 
zasilający, przewody połączeniowe, wypełniona karta gwarancyjna, CD instalacyjne. 
Dodatkowe informacje o min. gwarancji Gwarancja minimum 12 m-ce  
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19. Urządzenie 
wielofunkcyj
ne 

Sprzęt musi być zgodny z hp lj m426fdn , równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
Klasa produktu:  Drukarka laserowa A4 monochromatyczna, z wbudowanym modułem druku dwustronnego, 
kopiarką oraz skanerem 
Szybkość druku A4 31 str./min. 
rozdzielczość druku / jakość – rozdzielczość interpolowana (mono)  600 x 600 dpi  / 1200 x 600 dpi 
Min. Pojemność głównego podajnika  250 arkuszy  
Zainstalowana pamięć:  min. 256 MB 
Interfejs podłączenia/komunikacji:  Wbudowana karta sieciowa 10/100 Base TX (+patch cord 3m kat 5e);    USB 2.0 (+przewód 
min. 2m) 
Emulacje:  Emulacja PCL6 
Obsługiwane systemy:  Windows  7, 10 (32, 64bit)  (jeśli chodzi o podstawowe operacje skanowania, drukowania) 
Typ/ funkcje skanera Kolorowy, automatyczne skanowanie dwustronne z podajnika (duplex adf scan) 
Rozdzielczość skanowania (maks.) Optyczna: 600x600 dpi 
Funkcja skanowania na e-mail TAK:   JPG, TIFF,PDF 
Dodatkowe moduły, funkcje Automatyczny podajnik papieru (ADF) 
Obsługiwane materiały eksploatacyjne Obsługiwane kasety z tonerem: min wydajność kasety wg ISO/IEC lub Producenta drukarki, 
Czarna Min. 6000 stron 
Obsługiwane formaty papieru A4 
Inne:  Instrukcja obsługi, kabel zasilający, przewody połączeniowe, wypełniona karta gwarancyjna, 
CD instalacyjne. 
Dodatkowe informacje Instalacja, uruchomienie, konfiguracja sprzętu przez Wykonawcę w miejscu dostawy. 
Urządzenie powinno być dostarczone jako „komplet producenta” – urządzenie razem z tonerem startowym i jeśli zajdzie potrzeba, to również z 
bębnem startowym. 
Dodatkowe informacje o min. gwarancji Gwarancja minimum 12 m-ce  
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20. Urządzenie 
wielofunkcyj
ne A3 kolor 

 

Technologia druku technologia laserowa lub ledowa Kolorowa 

Format oryginału A4/A3 

Format kopii A4/A3 

Prędkość drukowania Min. 25 stron A4/min. 12stron A3/min. Jednostronne 

Rozdzielczość drukowania   Min. 1200x1200 dpi 

Czas pierwszej kopii kolor maks. 9,5sek. 

Czas nagrzewania maks. 19 sek. 

Kopiowanie wielokrotne od 1 do 999 

Pamięć RAM min. 4 GB  

Dysk  SSD  min 30GB 
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Możliwość rozbudowy  

możliwość rozbudowy dysk HDD o pojemności min 300GB, 
finiszer zszywający, wbudowany czytnik kart zbliżeniowych 

Panel operatora 
kolorowy ekran dotykowy, opisy na panelu oraz  komunikaty na 
ekranie w języku polskim 

Dupleks Automatyczny 

Podajnik dokumentów 
automatyczny jednoprzebiegowy  podajnik dokumentów na min 
200 arkuszy 

Podajniki papieru* 

·           podajnik automatyczny min. 2 x 500 ark. 

·           taca boczna/przednia na min. 100 ark. 

* - łączna ilość podajników na minimum 1100 ark. 

Podstawa mobilna 

wymagana oryginalna szafka na kółkach producenta drukarki, 
dopasowana wzorniczo, kolorystycznie i kształtem do 
oferowanego urządzenia. 

Emulacje PCL 6, Post Script Level 3 lub kompatybilna z Post Script 

Typ skanera 
Płaski , kolorowy. Podajnik ręczny („szyba”) oraz automatyczny 
skaner dwustronny z podajnikiem dokumentów. 

Interfejsy standardowe USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000Base-T, 

Funkcje skanowania skanowanie e-mail, do FTP,  SMB, do pamięci przenośnej USB 

Rozdzielczość skanowania Min. 600 dpi  

Prędkość skanowania min. 160 obrazów na min.(A4, 300 dpi, kolor) 

Typy plików PDF, PDF/A, JPEG, TIFF,  

Wymagane funkcjonalności urządzenia 

Drukowanie pdf, automatyczny wydruk w dupleksie, 
automatyczny wybór podajnika, powiększanie i zmniejszanie 
kopii, książka adresowa, skan do e-mail, skan do USB, skan do 
SMB, wybór jakości skanu, współpraca z AD, usuwanie pustych 
stron dla kopii i skanu  
W przypadku zaoferowania urządzenia z faksem, sprzęt musi 
mieć możliwość programowego wyłączenia tej funkcji. 

Serwis W jednostce użytkującej sprzęt  

Obsługiwane systemy operacyjne 
Windows 7/8/10 Windows serwer 2012R2,  Linux, MAC OS X 
wersja 10 i nowsze,  



 

 

Materiały eksploatacyjne jako 
wyposażenie standardowe 

Dostawa jednego kompletu tonerów: które zapewnią 
wydrukowanie minimum 20 000  stron mono oraz 12000 stron 
kolorowych  (przy pokryciu min 5%)  , fabrycznie nowe 
wyprodukowane przez producenta urządzenia 

Bębny zapewniające wydruk minimum 200 000 stron A4. 

Gwarancja 36 miesięcy wraz z pozostawieniem dysku twardego 

 

21. Skaner płaski Sprzęt musi być zgodny z Canon LiDE 220, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej: 
Typ skanera płaski  
Rozdzielczość skanowania  4800x4800 dpi 
Przyciski funkcyjne Tak 
Wewnętrzna głębia koloru 48bit 
Złącze USB 2.0, Zasilanie i łączność przez jeden przewód USB 
Obsługiwane systemy operacyjne:  Windows 10, Windows 7 
Dodatkowe informacje o min. gwarancji Gwarancja minimum 12 m-ce  
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22. urządzenie 
wielofunkcyj
ne 

Sprzęt musi być zgodny z Konica Minolta Bizhub C227 , równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi 
poniżej: 
Klasa produktu:  Drukarka laserowa A3 kolor, z wbudowanym modułem druku dwustronnego, kopiarką oraz 
skanerem 
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni  do 22 stron A4/min (do 14 stron A3/min) 
rozdzielczość druku / jakość – rozdzielczość interpolowana (mono)  600 x 600 dpi  / 1200 x 600 dpi 
Min. Pojemność głównego podajnika  250 arkuszy  
Zainstalowana pamięć systemowa:  min. 2048 MB 
Interfejs podłączenia/komunikacji:  Wbudowana karta sieciowa 10/100 Base TX (+patch cord 3m kat 5e);    USB 2.0 (+przewód 
min. 2m) 
Emulacje:  Emulacja PCL6 
Obsługiwane systemy:  Windows  7, 10 (32, 64bit)  (jeśli chodzi o podstawowe operacje skanowania, drukowania) 
Typ/ funkcje skanera Kolorowy, automatyczne skanowanie dwustronne z podajnika (duplex adf scan) 
Rozdzielczość skanowania (maks.) Optyczna: 600x600 dpi 
Funkcja skanowania na e-mail TAK:   JPG, TIFF,PDF 
Dodatkowe moduły, funkcje Automatyczny podajnik papieru (ADF) 
Obsługiwane materiały eksploatacyjne Obsługiwane kasety z tonerem: min wydajność kasety wg ISO/IEC lub Producenta drukarki, 
Czarna Min. 6000 stron 
Obsługiwane formaty papieru A6-A3 
Inne:  Instrukcja obsługi, kabel zasilający, przewody połączeniowe, wypełniona karta gwarancyjna, 
CD instalacyjne. 
Dodatkowe informacje Instalacja, uruchomienie, konfiguracja sprzętu przez Wykonawcę w miejscu dostawy. 
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Urządzenie powinno być dostarczone jako „komplet producenta” – urządzenie razem z tonerem startowym i jeśli zajdzie potrzeba, to również z 
bębnem startowym. 
Dodatkowe informacje o min. gwarancji Gwarancja minimum 24 m-ce  

23. komputer 
stacjonarny 
(jednostka 
centralna) 

Klasa produktu:  Stacja robocza –komputer stacjonarny 
System operacyjny 64-bit win professional 10 lub równoważny 
Typ napędu nie wymagany 
Model Procesora przynajmniej 10.000 punktów PassMark 
Typ karty graficznej: karta z min. 8.000 punktów PassMark z dedykowana pamięcią RAM przynajmniej 6GB 
                                                                                         Kompatybilna z Direct X 11 lub nowszym 
Wielkość pamięci RAM: min 32 GB z możliwie wysokim taktowaniem 
Typ dysku twardego:                                      HDD + SSD (M.2) 
Pojemność dysku twardego SSD: 250GB 
Pojemność dysku twardego HDD: 500GB 
Prędkość dysku twardego HDD: min 7200 obr./min 

Zasilacz                                                                           posiadający standard Gold-rated 80+ lub Titanium-rated 80+ 
Dodatkowe informacje o min. gwarancji Gwarancja minimum 12 m-ce 
Uwaga: 
Benchmark stan  z dnia 22.01.2019 Benchmark offline w załączeniu do niniejszego zestawienia 
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24. Monitor Sprzęt musi być zgodny z Dell 24" S2419HM, równoważny lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:  
Klasa produktu:      Monitor LED 24 cale 
Parametry   Przekątna ekranu 23.8" 

  rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli (FullHD) 
  Matryca IPS z podświetleniem LED 
  Matowa powłoka matrycy zapobiegająca odbijaniu się refleksów 
  Czas reakcji matrycy 5 ms 
  Jasność 600 cd/m² 
  Możliwość regulacji kąta nachylenia 
  Złącza HDMI 

Dodatkowe informacje o min. gwarancji Gwarancja* minimum 24 m-ce   
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25. Oprogramow
anie do 
projektowani
a i obróbki 
grafiki 
rastrowej 

Oprogramowanie musi być zgodne z Adobe Photoshop CS6 , równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami 
określonymi poniżej: 
Klasa produktu:  Jednostanowiskowa licencja wieczysta 
Funkcje programu Projektowanie i obróbka grafiki rastrowej 
Obsługiwane formaty Photoshop, Large Document Format (PSB), Cineon, DICOM, IFF, JPEG, JPEG 2000, Photoshop PDF, Photoshop Raw, 
PNG, Portable Bit Map i TIFF.  
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26. Laptop Typ komputera 
 komputer przenośny 

Ekran  przekątna ekranu minimalnie 15 maksymalnie 15,9 cala, 

 obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 lub większe 
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Typ procesora 

 jeden procesor zgodny z x86-64,  

 64 bit 

 wielordzeniowy, minimum 2 rdzenie fizyczne,  

 osiągający wydajność CPU Mark min. 4.500 punktów w teście Passmark 
Performance 

Wielkość pamięci RAM  DDR4, min. 2133 MHz  

 min. 8 GB  

Karta sieciowa  dopuszczalna zintegrowana z płytą główną, 

 10/100/1000 Mbit/s, Ethernet RJ45 
Karta graficzna 

 dopuszczalna zintegrowana z płytą główną 

Karta muzyczna 
 dopuszczalna zintegrowana z płytą główną 

Interfejsy 

 min. 1 x Ethernet (RJ45), 

 HDMI, 

 audio (minijack 3,5 mm), 

 USB (minimum 3 porty w wersji min. 3.0)  

Dysk twardy  min. 256 GB, 

 dysk wykonany w technologii SSD 
Klawiatura 

 układ QWERTY dostosowany fabrycznie do obsługi języka polskiego 

System operacyjny 

zestawu komputerowego  brak z możliwością zainstalowania dowolnego systemu operacyjnego 

Zasilacz 
 1 sztuka dedykowana do danego modelu 

Bateria 
 pojemność min. 2500 mAh 

Gwarancja 

 minimum 36 miesięcy w miejscu instalacji, 

 czas reakcji maksymalnie 1 dzień roboczy, 

 jednolity okres gwarancji dla wszystkich elementów zestawu 
komputerowego, 

 reklamowane dyski zostają u Zamawiającego 
Normy i certyfikaty 

 co najmniej certyfikat CE 

Dodatkowe akcesoria 
 torba dopasowana do rozmiaru laptopa, mysz 

 

34-100 
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27. urządzenie 
wielofunkcyj
ne 

INFORMACJE OGÓLNE 

Ogólnie typ Wielofunkcyjne monochromatyczne A4 
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Prędkość drukowania i 
kopiowania 

Do 40 stron A4 na minutę  

Rozdzielczość 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi  

Czas nagrzewania Ok. 17 sekund lub mniej 

Czas pierwszego wydruku Ok. 6,4 sekundy lub mniej 

Czas pierwszej kopii Ok. 6,4 sekundy lub mniej 

Wymiary (szer x głęb x wys) 417 x 412 x 437 mm 

Waga Ok. 19 kg 

Pobór mocy Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W 

Napięcie zasilania AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz 

Poziom hałasu zgodnie z normą 
ISO 7779 

Kopiowanie/drukowanie: 48,3 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA 

Certyfikaty 
TÜV / GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, 
ochrony środowiska ISO 14001  

Pamięć Standard 512 MB, maks. 1536 MB 

OBSŁUGA PAPIERU 

Pojemność wejściowa 
100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne 
w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m2; 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm 

Maksymalna pojemność 
wejściowa (z opcjami) 

850 arkuszy 

Moduł dupleksu w 
standardzie 

Dwustronne drukowanie: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal 

Pojemność wyjściowa Maksymalnie 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia 

Podajnik dokumentów 
umożliwiający dwustronne 
skanowanie 

50 arkuszy, 50 –1 60 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 
216 x 356 mm 

Dodatkowe informacje Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm  

DRUKOWANIE 

Procesor 800 MHz 
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Język kontrolera PRESCRIBE IIc 

Emulacje PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF, XPS/OpenXPS 

Czcionki 
93 czcionki konturowe (PCL ), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka 
bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417)  

Rozliczanie 100 kodów departamentowych 

Obsługiwane Systemy 
Operacyjne 

Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows 

KOPIOWANIE 

Maksymalny format 
oryginału 

A4(Platen)/Legal(DP) 

Dodatkowe 
możliwości 
kopiowania 

Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów 
osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana 
kasety, kontrola gęstości kopii 

Typy ekspozycji Ręczna: 9 stopni 

Współczynniki zoom 7 zmniejszeń/5 powiększeń 

Zakres zoom 25 - 400 % co 1% 

Kopiowanie ciągłe 1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią) 

Ustawienia obrazu Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa  

SKANOWANIE 

Metody kompresji MMR/JPEG 

Typ pliku TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS 

Funkcje Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron 

Rozpoznawanie 
oryginału 

Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) 

Maksymalny format 
skanowania 

A4(Platen), Legal(DP) 

Funkcjonalności 
skanera 

Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, 
network), WSD (WIA) skan(USB, network) 

Dostępne 
rozdzielczości 

300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 
200dpi x 400dpi 



 

 

Prędkość skanowania 
40 obrazów (300 dpi, A4, mono, jednostronnie), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor, jednostronnie), 32 
obrazy (300 dpi, A4, mono, dwustronnie), 16 obrazów (300 dpi, A4, kolor, dwustronnie) na minutę 

INTERFEJSY 

Standardowy 
interfejs 

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty 
SD/SDHC 

GWARANCJA 

 Minimum 2-lenia gwarancja.  
 

28. Komputer All 
In One 

Przekątna ekranu     20" 
Proporcje obrazu     16:9 
Rozdzielczość     1600 x 900 (HD+) 
Ekran dotykowy     Nie 
Powierzchnia matrycy    Matowa 
Rodzina procesora     Intel Core i3 
Generacja procesora     Siódma 
Taktowanie procesora    3.4 GHz 
Pozostałe informacje o procesorze   Intel® Core™ i3-7100T 
Zainstalowana pamięć    RAM 4 GB 
Maks. wielkość pamięci    32 GB 
Liczba obsadzonych gniazd pamięci  1 
Liczba wolnych gniazd pamięci   1 
Rodzaj pamięci     SODIMM DDR4 
Częstotliwość szyny pamięci   2400 MHz 
Typ dysku      HDD 
Pojemność      HDD 500 GB 
Interfejs dysku     SATA III - 6 Gb/s 
Prędkość obrotowa    7200 obr/min 
Model karty graficznej   Intel HD Graphics 
Porty wideo      1 x DisplayPort 
Interfejs sieciowy     Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 
Karta dźwiękowa: 

- Wbudowana karta dźwiękowa Conexant CX5001 
- Głośnik wewnętrzny 

Napęd optyczny     DVD-RW 
Czytnik kart pamięci     Tak 
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Porty USB      4 x USB 3.1 Type-A 
Pozostałe porty we/wy    1 x Audio (Combo) 
Kamera internetowa     Tak 
Obudowa      All-In-One 
System operacyjny: 

 w pełni kompatybilny z dostarczanym zestawem komputerowym oraz pozostałym oprogramowaniem podstawowym, 

 umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, 

 obsługa usług katalogowych domeny lokalnej, 

 pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie oprogramowania biurowego, 

 licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) 
Wysokość 34.7 mm 
Szerokość 49.77 mm 
Głębokość 5.8 mm 
Waga 5.51 kg 
Akcesoria w zestawie 

- Mysz 
- Klawiatura 

 

29. Komputer 
stacjonarny 
(jednostka 
centralna) 

 

Rodzina procesora Intel Core i7  

Generacja procesora Szósta  

Obsługa ECC Nie  

Taktowanie procesora 3.4 GHz  

Taktowanie (Boost) 4 GHz  

Pozostałe informacje o procesorze Intel Core i7-6700  

Płyta główna Intel®Q170  

Zainstalowana pamięć RAM 8 GB  

Liczba obsadzonych gniazd pamięci 1  

Liczba wolnych gniazd pamięci 3  

Rodzaj pamięci DDR4  

Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz  

Typ dysku HDD  

Pojemność SSHD 500 GB  

Format szerokości 2,5'' (SFF)  

Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s  
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Model karty graficznej Intel HD Graphics  

Producent chipsetu Intel  

Porty wideo 
1 x DVI-D  
2 x DisplayPort 

 

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s  

Napęd optyczny DVD-RW Super Multi  

Porty USB 
4 x USB 2.0 Type-A  
6 x USB 3.0 Type-A 

 

Pozostałe porty we/wy 

1 x Audio (Słuchawki / Line-out)  
1 x Audio (Mikrofon)  
1 x Audio (Line-in)  
1 x Audio (Line-out)  
1 x PS/2 Mysz  
1 x PS/2 Klawiatura  
1 x RS-232  
1 x RJ-45 

 

Gniazda rozszerzeń 

2 x PCIe 2.0 x 1  
1 x PCIe 2.0 x 4  
1 x PCIe 3.0 x 16  
1 x M.2 

 

Moc zasilacza 280 W  

Obudowa Midi Tower  

Wysokość 395 mm  

Szerokość 175 mm  

Głębokość 419 mm  

Waga 11 kg  

System operacyjny 

 w pełni kompatybilny z dostarczanym zestawem komputerowym oraz pozostałym 
oprogramowaniem podstawowym, 

 umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz 
aplikacji pracujących w trybie 64-bit, 

 obsługa usług katalogowych domeny lokalnej, 

 pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie oprogramowania 
biurowego, 

 licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego 
odnowienia) 

 



 

 

Informacje o gwarancji 36 miesięcy  

 
Akcesoria w zestawie: 

- Mysz 
- Klawiatura 

30. Komputer 
stacjonarny 
(jednostka 
centralna) 

Rodzina procesora Intel Core i7  

Generacja procesora Szósta  

Obsługa ECC Nie  

Taktowanie procesora 3.4 GHz  

Taktowanie (Boost) 4 GHz  

Pozostałe informacje o procesorze Intel Core i7-6700  

Płyta główna Intel®Q170  

Zainstalowana pamięć RAM 8 GB  

Liczba obsadzonych gniazd pamięci 1  

Liczba wolnych gniazd pamięci 3  

Rodzaj pamięci DDR4  

Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz  

Typ dysku HDD  

Pojemność SSHD 500 GB  

Format szerokości 2,5'' (SFF)  

Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s  

Model karty graficznej Intel HD Graphics  

Producent chipsetu Intel  

Porty wideo 
1 x DVI-D  
2 x DisplayPort 

 

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s  

Napęd optyczny DVD-RW Super Multi  

Porty USB 
4 x USB 2.0 Type-A  
6 x USB 3.0 Type-A 
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Pozostałe porty we/wy 

1 x Audio (Słuchawki / Line-out)  
1 x Audio (Mikrofon)  
1 x Audio (Line-in)  
1 x Audio (Line-out)  
1 x PS/2 Mysz  
1 x PS/2 Klawiatura  
1 x RS-232  
1 x RJ-45 

 

Gniazda rozszerzeń 

2 x PCIe 2.0 x 1  
1 x PCIe 2.0 x 4  
1 x PCIe 3.0 x 16  
1 x M.2 

 

Moc zasilacza 280 W  

Obudowa Midi Tower  

Wysokość 395 mm  

Szerokość 175 mm  

Głębokość 419 mm  

Waga 11 kg  

Informacje o gwarancji 36 miesięcy  

 
Akcesoria w zestawie: 
- Mysz 
- Klawiatura 

31. Monitor - Przekątna 21,5"  

- Rozdzielczość 1920x1080  
- Format 16:9  
- Matryca LED, TN  
- Kontrast 1000:1 / 100000000:1  
- Jasność 250 cd/m2  
- Czas reakcji 5  
- Kąt widzenia w poziomie 170  
- Kąt widzenia w pionie 160  
- Rozmiar plamki 0,248 mm  
- Złącza 1x D-Sub, 1x DVI 

2 
 

Urząd Miejski w 
Wadowicach 
Pl. Jana Pawła II 
23, 
34-100 
Wadowice 

32. Drukarka 
Technologia druku 

 Monochrome Laser 2 
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Wyświetlacz 
 Dwuwierszowy, monochromatyczny wyświetlacz OLED APA, 128 x 32 piksele 

Obsługiwane rozmiary 
nośników 

 A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, 
Executive, Universal, Koperta DL, Folio, Koperta 10 

Standardowa obsługa papieru 

 Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Odbiornik na 150 
arkuszy, Podajnik na 250 arkuszy 

Interfejsy standardowe 
 Sieć Gigabit Ethernet (10/100/1000), Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n 

Wymiary (W x S x G) w mm 
 260 x 399 x 374 mm 

Waga 
 13.9 kg 

Wymiary z opakowaniem (W x 
S x G) w mm 

 376 x 430 x 470 mm 

Waga z opakowaniem (kg) 
 15.69 kg 

 

Drukowanie 

Szybkość druku  
 36 str./min.1 

Szybkość druku 
dwustronnego  

 Maks.: 

 mono: 19 str./min. (A4) 

Czas wydruku pierwszej 
strony  

 tylko: 

 mono: 6.5 sek. 
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Rozdzielczość druku  

 mono: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 
Image Quality 

Dupleks  

 druk dwustronny: 

 Zintegrowany dupleks 

Obszar zadruku  
 4.0 mm od górnej, dolnej, prawej i lewej krawędzi (do wewnątrz) 

 

Obsługa papieru 

Obsługiwane rodzaje nośników  

 Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykły, Folie, Koperty, Patrz 
Przewodnik po kartach i etykietach 

Opcja wykańczania dokumentów  
 Nie 

Standardowa liczba podajników / Maksymalna 
liczba podajników  

 2 

 3 

Standardowa pojemność podajników / 
Maksymalna pojemność podajników  

 maks.: 350 arkuszy 

 do: 900 arkuszy 

 350 arkuszy 

Standardowa pojemność odbiorników / 
Maksymalna pojemność odbiorników  

 max.: 150 arkuszy 

 do: 150 arkuszy 

Obsługiwana gramatura nośników / Obsługiwana 
gramatura papieru  

 60 - 120 g/m² (podajnik standardowy) 

 60 - 216 g/m² (podajnik wielofunkcyjny) 



 

 

Opcje obsługi papieru  

 Pojemnik na 550 arkuszy z blokadą, Taca na 250 arkuszy, Taca 
na 550 arkuszy 

Zalecany nakład miesięczny  
 500 - 6000 stron2 

Maksymalny miesięczny cykl pracy  
 50000 str./miesiąc3 

 

Wkłady i obrazowanie 

Wydajność kaset z tonerem (maks.)  
 Kaseta z tonerem o wydajności 30004 stron 

Przybliżona wydajność wkładu 
światłoczułego  

 maks.: 

 60000 stron, przy założeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu 
ok. 5%5 

Tonery dostarczane z urządzeniem  

 Startowa, zwrotna kaseta z tonerem czarnym o wydajności 1500 
stron0 

 

Sprzęt 

Procesor  
 1.0 GHz MHz 

Pamięć  

 standardowo: 512 MB 

 

Języki druku  

 standardowo: 

 PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer 
Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image 



 

 

Czcionki i 
strony 

kodowe  

 2 PCL bitmap fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the 
Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 91 skalowalnych czcionek PostScript, 3 of 9 scalable 
PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 PPDS bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts 

 

Interfejsy 

Sieć Ethernet  
 Tak 

Łączność 
bezprzewodowa  

 Tak 

Wspierane protokoły 
sieciowe  

 TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP 

Sposoby druku 
sieciowego  

 LPR/LPD, Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), 
ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) 

Protokoły zarządzania 
siecią  

 DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, 
NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL6 /TLS), Finger 

Bezpieczeństwo sieci  
 IPSec, SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS 

 

Obsługiwane systemy operacyjne 

Obsługiwane systemy operacyjne 
Microsoft Windows  

 Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 
x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 

 

Połączenia elektryczne i obsługa 



 

 

Energy Star  
 Tak 

Typowe zużycie energii wg Energy 
Star  

 TEC: 

 1.4 kWh/tydzień 

Poziom hałasu w trybie 
spoczynkowym / Poziom hałasu 

podczas pracy  

 14 dBA 

 54 dBA (Drukowanie) 

Poziom hałasu w czasie druku 
dwustronnego  

 53 dBA 

Średni pobór mocy w trybie 
hibernacji / Średni pobór mocy w 

trybie uśpienia / Średni pobór mocy 
w trybie gotowości / Średni pobór 

mocy podczas drukowania  

 0.1 W 

 1.8 W 

 7 W 

 520 W 

Certyfikaty  

 ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 
60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB 
EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, 
CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), 
EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, GS mark, EC 
1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, Customs Union EAC, SII, TER 

 

Gwarancje  
 4 lata gwarancji 

 

33. Pakiet 
oprogramow
ania 
biurowego Zawartość minimalna 

pakietu biurowego 

Wymagane elementy pakietu biurowego: 

 edytor tekstu, 

 arkusz kalkulacyjny, 

 aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych, 

 aplikacja do zarządzania bazami danych, 

 program pocztowy. 
Wszystkie aplikacje, wchodzące w skład pakietu biurowego muszą być dostępne w 
polskiej wersji językowej. 

Kompatybilność  pakiet biurowy musi być kompatybilny z systemem operacyjnym 
zaoferowanego zestawu komputerowego, 
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 edytor tekstu musi być kompatybilny z formatami .doc i .docx (wersje 2003-
2016) z zapewnieniem bezstratnej konwersji wszystkich elementów i 
atrybutów dokumentu, 

 arkusz kalkulacyjny musi być kompatybilny z formatami .xls i .xlsx (wersje 
2003-2016) z zapewnieniem bezstratnej konwersji wszystkich elementów i 
atrybutów dokumentu, 

 aplikacja do tworzenia prezentacji multimedialnych musi być kompatybilna z 
formatami .pps, .ppsx, .ppt, .pptx (wersje 2003-2016) z zapewnieniem 
bezstratnej konwersji wszystkich elementów i atrybutów systemu, 

 klient poczty elektronicznej musi być kompatybilny ze standardowymi 
serwerami pocztowymi, wykorzystującymi protokoły: POP3, SMTP, SSL, TLS 

Minimalne 

funkcjonalności edytora 

tekstu 

 edycję i formatowanie tekstu w języku polskim, 

 obsługa języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności 
gramatycznej, 

 słownik wyrazów bliskoznacznych i autokorektę dla języka polskiego, 

 wstawianie oraz formatowanie tabel, 

 wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 

 wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego, 

 osadzanie zawartości z innych programów z możliwością prezentacji jako 
ikony, 

 automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i 
rysunków, 

 automatyczne tworzenie spisów treści, 

 formatowanie nagłówków i stopek stron, 

 sprawdzanie pisowni w języku polskim, 

 śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 

 nagrywanie, tworzenie i edycja makr automatyzujących wykonywane 
czynności, 

 określenie układu strony (poziom/pion), 

 wydruk dokumentów, 

 wydruk korespondencji seryjnej w oparciu o dane z arkusza kalkulacyjnego, 

 zabezpieczanie dokumentów hasłem przed odczytem, 

 tworzenie nowego dokumentu na podstawie zainstalowanych szablonów 

Minimalne 

funkcjonalności arkusza 

kalkulacyjnego 

 tworzenie tabel, 

 tworzenie wykresów (w tym: liniowych, liniowych ze wskazaniem linii 
trendu, słupkowych, kołowych), 

 tworzenie formuł wykonujących operacje statystyczne, matematyczne, 
tekstowe i logiczne na danych arkusza, 

 wykonywanie operacji na danych finansowych oraz datach i godzinach, 



 

 

 odczytywanie danych z zewnętrznych źródeł danych (pliki CSV, zewnętrzna 
baza danych), 

 tworzenie raportów tabeli przestawnych, 

 wyszukiwanie i zamiana danych, 

 formatowanie warunkowe komórek w zależności od ich zawartości, 

 nazywanie arkuszy i obsługa odwoływania się w formułach do nazw arkuszy 
zdefiniowanych przez użytkownika, 

 nagrywanie, tworzenie i wykonywanie makr automatyzujących wykonywane 
czynności, 

 formatowanie danych zgodnie z formatami przyjętymi w Polsce (czas, data, 
dane finansowe), 

 zabezpieczanie dokumentów hasłem przed odczytem 

Minimalne 

funkcjonalności aplikacji 

do tworzenia prezentacji 

multimedialnych 

 przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 

 obsługa prezentacji multimedialnych na zewnętrznym monitorze, 

 drukowanie prezentacji multimedialnych w formacie umożliwiającym 
tworzenie notatek, 

 zapisanie prezentacji w formacie tylko do odczytu, 

 nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 

 dołączanie do slajdów notatek dla osoby prezentującej, 

 umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 
dźwiękowych i wideo, 

 umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, 

 możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 

Minimalne 

funkcjonalności aplikacji 

do zarządzania bazami 

danych 

 obsługa zarówno własnego formatu plików bazodanowych jak również 
zewnętrznych platform bazodanowych poprzez sterowniki ODBC, 

 obsługa zapytań SQL, 

 dedykowany projektant zapytań działający w trybie WYSIWYG jak również 
umożliwiający zapisywanie zapytań bezpośrednio w SQL, 

 dedykowany projektant raportów działający w trybie wizualnym, 

 dedykowany projektant formularzy umożliwiających tworzenie interfejsu 
użytkownika do wprowadzania danych przechowywanych w tabelach, 

 integracja z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym 

Minimalne 

funkcjonalności programu 

pocztowego 

 pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

 filtrowanie niechcianej poczty oraz określanie listy zablokowanych i 
bezpiecznych nadawców, 

 tworzenie katalogów na wiadomości, 

 automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 



 

 

 tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 
określonych katalogów, 

 ustawianie flag dla poszczególnych wiadomościach, 

 ustawianie przypomnień, 

 zarządzanie kalendarzem, 

 udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 

 przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

 lista kontaktów 

Aktualność pakietu 

biurowego 

 pakiet biurowy w zaoferowanej wersji powinien być udostępniony 
użytkownikom końcowym najpóźniej w roku 2015, 

 producent pakietu biurowego udostępnia możliwą do skonfigurowania na 
poziomie systemu operacyjnego usługę aktualizacji oprogramowania pakietu 
biurowego 

Typ licencji 

 licencja nowa, udzielona za pośrednictwem kanału dystrybucji producenta 
oprogramowania,  

 licencja niepowiązana z komputerem, na którym została zainstalowana, 

 licencja powinna umożliwiać nieograniczone czasowo wykorzystywanie 
pakietu biurowego w jednostce należącej do sektora administracji 
publicznej, 

 użytkowanie licencji na komputerze nie może wiązać się z ponoszeniem 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów (w szczególności, 
nie dopuszcza się licencji o charakterze subskrypcyjnym), 

 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji w ramach posiadanego 
numeru autoryzacyjnego systemu licencjonowania grupowego firmy 
Microsoft. 

 

34. Oprogramow
anie 
systemowe 
(System 
operacyjny) 

- umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz aplikacji pracujących w trybie 64-bit, 
- obsługa usług katalogowych domeny lokalnej, 
- pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie oprogramowania biurowego, 
- licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego odnowienia) 
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35. Komputer 
stacjonarny z 
monitorem 

Monitor: 
- Przekątna 21,5"  
- Rozdzielczość 1920x1080  
- Format 16:9  
- Matryca LED, TN  
- Kontrast 1000:1 / 100000000:1  
- Jasność 250 cd/m2  
- Czas reakcji 5  
- Kąt widzenia w poziomie 170  

2 
 

Urząd Miejski w 
Wadowicach 
Pl. Jana Pawła II 
23, 
34-100 
Wadowice 



 

 

- Kąt widzenia w pionie 160  
- Rozmiar plamki 0,248 mm  
- Złącza 1x D-Sub, 1x DVI 
 
Zestaw komputerowy: 

  

Rodzina procesora Intel Core i7  

Generacja procesora Szósta  

Obsługa ECC Nie  

Taktowanie procesora 3.4 GHz  

Taktowanie (Boost) 4 GHz  

Pozostałe informacje o procesorze Intel Core i7-6700  

Płyta główna Intel®Q170  

Zainstalowana pamięć RAM 8 GB  

Liczba obsadzonych gniazd pamięci 1  

Liczba wolnych gniazd pamięci 3  

Rodzaj pamięci DDR4  

Częstotliwość szyny pamięci 2133 MHz  

Typ dysku HDD  

Pojemność SSHD 500 GB  

Format szerokości 2,5'' (SFF)  

Interfejs dysku SATA III - 6 Gb/s  

Model karty graficznej Intel HD Graphics  

Producent chipsetu Intel  

Porty wideo 
1 x DVI-D  
2 x DisplayPort 

 

Interfejs sieciowy 1 x 10/100/1000 Mbit/s  

Napęd optyczny DVD-RW Super Multi  

Porty USB 
4 x USB 2.0 Type-A  
6 x USB 3.0 Type-A 

 



 

 

Pozostałe porty we/wy 

1 x Audio (Słuchawki / Line-out)  
1 x Audio (Mikrofon)  
1 x Audio (Line-in)  
1 x Audio (Line-out)  
1 x PS/2 Mysz  
1 x PS/2 Klawiatura  
1 x RS-232  
1 x RJ-45 

 

Gniazda rozszerzeń 

2 x PCIe 2.0 x 1  
1 x PCIe 2.0 x 4  
1 x PCIe 3.0 x 16  
1 x M.2 

 

Moc zasilacza 280 W  

Obudowa Midi Tower  

Wysokość 395 mm  

Szerokość 175 mm  

Głębokość 419 mm  

Waga 11 kg  

System operacyjny 

 w pełni kompatybilny z dostarczanym zestawem komputerowym oraz pozostałym 
oprogramowaniem podstawowym, 

 umożliwiający uruchamianie i poprawne działanie aplikacji pracujących w trybie 32-bit oraz 
aplikacji pracujących w trybie 64-bit, 

 obsługa usług katalogowych domeny lokalnej, 

 pozwalający na poprawne zainstalowanie, zarządzanie i uruchomienie oprogramowania 
biurowego, 

 licencja nieograniczona w czasie (bezterminowa), nie wymagająca subskrypcji (czasowego 
odnowienia) 

 

Informacje o gwarancji 36 miesięcy  

 
Akcesoria w zestawie: 

- Mysz 
- Klawiatura 

 

36. Projektor 
multimedialn
y 

Technologia 3LCD 
Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10 
Kontrast 15 000:1 
Jasność 3200 ANSI lm (tryb normalny)/ 2100 ANSI lm (tryb ECO) 
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Poziom szumu 37 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO) 
Zużycie energii 277W (tryb normalny) / 207W (tryb ECO) / 0.26W (w trybie czuwania) 
Żywotność źródła światła 5000h (tryb normalny) / 10000h (tryb ECO) 
Moc/źródło światła 200W (tryb normalny) / 204W (tryb ECO) 
Obiektyw F = 1,58 - 1,72, f = 16,9 - 20,28 mm 
Zoom/Focus 1.2x / ręczny 
Rozmiar projekcji 33 - 320 cale 
Współczynnik odległości 1,30 - 1,56 : 1 

Złącza Wejścia/Wyjścia 

Złącze USB 2.0 typu A 
Złącze USB 2.0 typu B 
Wejście VGA  
Wejście HDMI 
MHL 
Wejście sygnału kompozytowego 
Wejście S-Video 
Wejście audio typu cinch 

Wbudowany głośnik 2W 
Waga 2,4 kg 
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 297 x 234 x 77 mm 

Wyposażenie standardowe 

Torba transportowa 
Urządzenie podstawowe 
Kabel zasilający 
Kabel komputerowy 
Kabel USB 
Pilot z bateriami 
Instrukcja obsługi 
Dokumenty gwarancyjne 

Wyposażenie opcjonalne Aparat do dokumentów 
Gwarancja 2 lata na projektor / 1 rok (max. 1000 godzin) na lampę 

Funkcje 

Zamek Kensington 
Otwór na linkę zabezpieczającą 
Ochrona hasłem 
Suwak wyłączania obrazu/dźwięku 
Wbudowany głośnik 
Włączanie/wyłączanie bezpośrednie 
Kompatybilny ze skanerem dokumentów 
Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu 
Zarządzanie siecią 
Interfejs audio/wideo MHL 
Projekcja sieciowa 
Tryby kolorów: Tablica, Dynamiczny, Prezentacja, Sport, sRGB, Teatr, Biała tablica 
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37. ekran 
projekcyjny 

Parametry techniczne Biały-matowy 
Szerokość: 221 cm 
Wysokość: 124 cm 
Waga netto: 9kg 
Całość: 12.1 kg 
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38. Oprogramow
anie do 
tworzenia i 
obróbki 
grafiki 
rastrowej 

Oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej zgodne z  Adobe Photoshop CC 2018PL lub równoważny. 
Oprogramowanie powinno zapewnić: 

 tworzenie i edycję zaawansowanej grafiki rastrowej w tym możliwość pracy na warstwach obrazu, skalowania obrazu z zachowaniem 

oryginalnej wielkości jego fragmentów oraz usuwania z obrazu wskazanego obiektu i automatyczne wypełnienie miejsca po obiekcie z 

dopasowaniem tła, 

 możliwość tworzenia grafiki z przeznaczeniem na strony internetowe oraz do poligrafii,  

 automatyczną obróbkę wsadową - automatyczną obróbkę obrazów oraz zmianę ich formatu i nazwy, w tym w plikach RAW 

 automatycznie śledzenie kolejnych kroków edycji obrazów 

 instalację i prawidłowe funkcjonowanie w środowisku systemu operacyjnego - MS Windows wersje 64bitowe: 7,8,8.1,10 

licencjonowanie 24 miesiące od daty zakupu 
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39. tablet Procesor    Qualcomm Snapdragon 450 (8 rdzeni, 1.8 GHz, Cortex A53) 
Układ graficzny   Adreno 506 
Pamięć    RAM 3 GB DDR3 
Pamięć wbudowana   32 GB 
Typ ekranu    Pojemnościowy, 10-punktowy, TFT 
Przekątna ekranu   10.5" 
Rozdzielczość ekranu  1920 x 1200 
Łączność   Wbudowany modem 4G 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 
Moduł Bluetooth 
Wbudowany moduł GPS 
Wbudowany moduł AGPS 
Wbudowany moduł BeiDou 
Wbudowany moduł GLONASS 

Złącza    USB Type-C - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe - 1 szt. 
Czytnik kart pamięci - 1 szt. 
Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. 

Bateria    Litowo-jonowa 7300 mAh 
Zainstalowany system operacyjny Android 8.1 Oreo 
Aparat    5.0 Mpix - przód 

8.0 Mpix - tył 
Rozdzielczość nagrywania wideo 1920 x 1080 (FullHD) 
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Szerokość   160 mm 
Wysokość    260 mm 
Grubość   8 mm 
Waga     500 g 
Kolor     Czarny 
Dodatkowe informacje  Wbudowane cztery głośniki stereo 

Wbudowany mikrofon 
Akcelerometr 
Żyroskop 
Magnetometr 
Czujnik światła 
Czujnik Halla 
Skaner twarzy 
Funkcja szybkiego ładowania 
Dołączone akcesoriaKabel USB Type-C 

Gwarancja   24 miesiące (gwarancja producenta) 
 

40. pamięć 
przenośna 

Pendrive 64 GB USB 3.0 10 
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Dodatkowo w załączeniu:  

Załącznik 1.1. Benchmark karta graficzna 22.01.19 

Załącznik 1.2. Benchmark procesor 22.01.19 


