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A: Nazwa 

urządzenia lub 

oprogramowania

C: 

Liczba 
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F. Suma w zł 
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G: Uwagi

obudowa small form factor

procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 7000 punktów, wynik na dzień 04.08.2016, 

http://www.passmark.com/products/pt.htm i załącznik nr 3

pamięć RAM minimum 4 GB

dysk twardy - technologia SSD

dysk twardy - pojemność minimum 256 GB

wymagana technologia vPro lub równoważna: zdalny dostęp do komputera wliczając monitoring, sterowanie 

nim, konserwację niezależnie od stanu systemu operacyjnego

system operacyjny Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny: integracja z domeną Active 

Directory posiadaną przez Zamawiającego opartą na serwerach MS Windows Server 

2008 R2, zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), zainstalowany 

system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. W 

0,00

B: Szczegółowa specyfikacja

komputer 

stacjonarny

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 13/POIR/2016 - komputery peryferia oprogramowanie

1.

1

przypadku złożenia oferty z produktami równoważnymi należy do oferty załączyć 

dokumenty poświadczające ich równoważność z funkcjonalnością oprogramowania u 

Zamawiającego.

gwarancja gwarancja minimum 2 lata

warunki gwarancji naprawa najpóźniej w 3 dniu roboczym po zgłoszeniu w miejscu instalacji

ekran między 12" a 13” o rozdzielczości HD (1366 x 768) z podświetleniem LED i powłoką 

przeciwodblaskową (matowy)

procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark 

wynik min. 4250 punktów wynik na dzień 04.08.2016, 

http://www.passmark.com/products/pt.htm i załącznik nr 4

pamięć RAM minimum 4 GB DDR4 w jednej kości, drugi slot wolny

dysk twardy - technologia SSD

dysk twardy - pojemność minimum 128 GB

wymagana technologia vPro lub równoważna: zdalny dostęp do komputera wliczając monitoring, sterowanie 

nim, konserwację niezależnie od stanu systemu operacyjnego

komputer 

przenośny (laptop, 

notebook)

2. 
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G: UwagiB: Szczegółowa specyfikacja

komputer 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 13/POIR/2016 - komputery peryferia oprogramowanie

1. system operacyjny Windows 10 Professional PL 64 bit lub równoważny: integracja z domeną Active 

Directory posiadaną przez Zamawiającego opartą na serwerach MS Windows Server 

2008 R2, centralne zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), 

zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu. W przypadku złożenia oferty z produktami równoważnymi należy do oferty 

załączyć dokumenty poświadczające ich równoważność z funkcjonalnością 

oprogramowania u Zamawiającego.

gwarancja minimum 2 lata

warunki gwarancji naprawa najpóźniej w 3 dniu roboczym po zgłoszeniu w miejscu instalacji

wsparcie techniczne 

producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 

jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

0,0012

jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy 

dołączyć link strony.

waga nie więcej niż 1,8 kg

złącze monitora HDMI

porty USB 3.0 minimum 3 szt.

komunikacja Zintegrowane: WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth, 1 x Ethernet (RJ-45, 10/100/1000 

Mbps)

klawiatura układ US QWERTY

przekątna ekranu: 23"

rozdzielczość 1920x1080

technologia matrycy IPS, PVA lub MVA, ekran matowy, podświetlenie LED

gwarancja minimum 2 lata

warunki gwarancji naprawa najpóźniej w 3 dniu roboczym po zgłoszeniu w miejscu instalacji

złącza HDMI lub DisplayPort, wbudowany HUB minimum 4 porty USB 3.0

podstawa regulowana wysokość, PIVOT

monitor3.

11
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 13/POIR/2016 - komputery peryferia oprogramowanie

1. wersja OfficeProPlus 2016 

SNGL OLP NL Acdmc 

(licencja elektroniczna) lub 

inne oprogramowanie 

równoważne

warunki równoważności: oprogramowanie biurowe z interfejsem użytkownika w pełnej 

polskiej wersji językowej (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 

prezentacji, klient pocztowy zgodny MS Exchange: synchronizacja wiadomości, 

zadań, kalendarza, kontaktów), w pełni obsługujące wszystkie istniejące dokumenty 

Zamawiającego, wytworzone przy użyciu oprogramowania Microsoft Office: 2007, 

2010, 2013 bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (pliki tekstowe, 

dokumenty, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, prezentacje, 

obsługa poczty elektronicznej, zarządzanie wiadomościami poczty elektronicznej), w 

pełni kompatybilne i zgodne z obecnie zainstalowanym oraz pracującym u 

Zamawiającego oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, narzędziowym, 

systemowym (dla stacji roboczych i serwerów) pracującym na systemach 

operacyjnych Microsoft Windows w wersjach 32 i 64 bity, niewymagającym 

dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego w celu dostosowania 

zaoferowanego oprogramowania do ww. systemów. Aktualizacje oprogramowania 

4. MS Office 2016 Pro 

lub inne 

oprogramowanie 

równoważne

11 0,00

mają być dostępne z wykorzystaniem wbudowanych, automatycznych narzędzi do ich 

pobierania z dedykowanej strony internetowej producenta oprogramowania oraz 

dostępne do pobrania ręcznego z serwerów producenta oprogramowania. W 

przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca 

jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie 

wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem 

infrastruktury informatycznej oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla użytkowników 

oferowanego rozwiązania.

licencja producenta nieograniczona w czasie i przestrzeni
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 13/POIR/2016 - komputery peryferia oprogramowanie

1. licencja edukacyjna 

(perpetual) v.2015 PL 

MULTI AOO (licencja 

elektroniczna, edukacyjna 

EDU) lub inne 

oprogramowanie 

równoważne

warunki równoważności: oprogramowanie w polskiej wersji językowej umożliwiające w 

szczególności: przeglądanie, przetwarzanie i komentowanie zawartości plików PDF z 

poziomu komputera lub urządzenia przenośnego, tworzenie plików PDF w dowolnej 

aplikacji obsługującej druk, tworzenie, zabezpieczanie i wysyłanie plików PDF w 

popularnych aplikacjach pakietu Office dla systemu Windows, łączenie wielu 

dokumentów w plik PDF, uniemożliwianie innym osobom kopiowania lub edytowania 

poufnych informacji w plikach PDF, przekształcanie zeskanowanych dokumentów w 

pliki PDF obsługujące zaznaczanie i wyszukiwanie tekstu, rozpoznawanie 

zeskanowanego tekstu, wyświetlanie potencjalnych błędów i usuwanie ich w widoku 

obok siebie, edytowanie tekstu i obrazów w pliku PDF z opcją układania akapitów na 

całych stronach, przekształcanie dokumentów PDF z zachowaniem formatowania w 

gotowe do edycji pliki programów Microsoft Word, Excel lub PowerPoint, 

konwertowanie dokumentów PDF na obrazy w formatach JPEG, TIFF i PNG, 

wstawianie, usuwanie i porządkowanie stron pliku PDF, dodawanie zakładek, 
0,00

Acrobat Pro DC 

lub inne 

oprogramowanie 

równoważne

5

5.

nagłówków, numerowania i znaków wodnych, inspekcja wstępna i przygotowanie 

plików do druku profesjonalnego, przekształcanie dokumentów papierowych i plików 

programu Word w formularze PDF gotowe do wypełnienia, dodawanie komentarzy do 

plików PDF: zakreślacz, naklejki, stemplowanie dokumentów PDF w celu oznaczenia 

zatwierdzonych, wersji roboczych, porównywanie wersji dokumentu w celu wykrycia 

zmian). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, 

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, 

wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności 

związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej oraz kosztów 

certyfikowanych szkoleń dla użytkowników oferowanego rozwiązania.

licencja producenta nieograniczona w czasie i przestrzeni

automatyczny druk 

dwustronny

TAK

automatyczne skanowanie 

dwustronne

TAK

6. urządzenie 

drukujące: 

drukarka A4 

laserowa kolorowa 

wielofunkcyjna 

0,005
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1. komunikacja przewodowa Ethernet

komunikacja 

bezprzewodowa

WiFi (dopuszczalny w pełni kompatybilny moduł zewnętrzny uwzględniony w cenie 

całego urządzenia)

szybkość druku str. 

czarnobiałych (liczba str. 

A4/min)

minimum 30 str.

szybkość druku w kolorze 

(liczba str. A4/min)

minimum 30 str.

Czas wydruku pierwszej 

strony

nie więcej niż 10 s

koszt druku, str. A4, 5% 

zadruku: kolor, tonery 

oryginalne

poniżej 60 gr

wielofunkcyjna 

0,002

oryginalne

koszt druku, str. A4, 5% 

zadruku: czarnobiałe, toner 

oryginalny

poniżej 10 gr

automatyczny druk 

dwustronny

TAK

komunikacja Ethernet

szybkość druku str. 

czarnobiałych (liczba str. 

A4/min)

minimum 30 str.

szybkość druku w kolorze 

(liczba str. A4/min)

minimum 30 str.

Czas wydruku pierwszej 

strony

nie więcej niż 10 s

koszt druku, str. A4, 5% 

zadruku: kolor, tonery 

oryginalne

poniżej 60 gr

7. urządzenie 

drukujące: 

drukarka A4 

laserowa kolorowa

1 0,00
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1. koszt druku, str. A4, 5% 

zadruku: czarnobiałe, toner 

oryginalny

poniżej 10 gr

liczba portów 1 Gb 8 x RJ-45

UWAGA: zasilanie switcha z PoE sieci szkieletowej (istniejąca w budynku sieć szkieletowa jest oparta na 

urządzeniach Dell PowerConnect 5548P) albo z opcjonalnego lub dołączonego 

zasilacza PoE

obsługiwane standardy IEEE 802.1Q (VLAN Trunking), IEEE 802.1W (protokół Rapid Spanning Tree), IEEE 

802.3ac (etykietowanie VLAN), IEEE 802.3ad (agregacja łączy)

inne wymagania zarządzany przez przeglądarkę, pasywne chłodzenie, metalowa obudowa z 

mocowaniem antykradzieżowym Kensington

9. Linka 

zabezpieczająca

parametry: długość minimum 1,5 m, mocowanie standardu Kensington, zamek szyfrowy minimum 

4-cyfrowy 5 0,00

0,00

8.

3

switch zarządzalny

zabezpieczająca 4-cyfrowy 5 0,00

Suma brutto 0,00
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