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Załącznik nr 1 do SIWZ 
ZS.2741.2.2019 

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego 

w ramach realizacji projektu pod nazwą Szkoła Sukcesu 

 

1. Zestaw komputerowy – 17 szt. 

 

Lp. Parametry Minimalne wymagania 

1.  Typ  Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu 
oraz nazwy producenta.  

2 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany przede wszystkim do pracy z aplikacjami 
graficznymi, aplikacjami 3d, biurowymi, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej 

3.  Procesor  Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark – CPU Mark Desktop 
CPU Performance wynik co najmniej 13900 punktów w dniu 24.10.2019 r. 
(wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 
http://www.cpubenchmark.net). Wyniki testów wydajnościowych na 24.10.2019 
r. – w załączniku.  

4.  Pamięć operacyjna  16 GB  

5.  Parametry pamięci 
masowej  

2 dyski twarde 
Dysk 1 - Rodzaj dysku: SSD, pojemność dysku: min. 480 GB, interfejs: SATA III 
lub PCIe x4 NVMe 
Dysk 2 – Rodzaj dysku HDD, pojemność dysku: min 1TB, interfejs SATA III 

6.  Karta graficzna  Oferowana karta graficzna musi posiadać co najmniej 6 GB pamięci, 
obsługiwać OpenGL w wersji 3.3 lub nowszy oraz osiągać w teście PassMark 
Performance Test co najmniej wynik 8900 punktów w G3D Rating w dniu 
24.10.2019 r. (wynik zaproponowanej karty graficznej musi znajdować się na 
stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). Wyniki testów 
wydajnościowych na 24.10.2019 r. – w załączniku. 

7.  Karta dźwiękowa  Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną  

8.  Napęd optyczny  DVD+/-RW  

9.  Obudowa   Typu Mini Tower  
Na panelu przednim: 
min 2 gniazda USB w tym min 1 gniazdo USB 3.0 
wyjście słuchawkowe oraz wejście mikrofonu 
diody sygnalizujące pracę komputera 
zdejmowany panel boczny obudowy 

10. Zasilacz Zasilacz komputerowy w standardzie ATX 12V V2.X,  
Moc min. 500W (odpowiednia do zestawu) o sprawności powyżej 80%  (min. 
Certyfikat 80 plus) wyposażony w wentylator o średnicy 120 mm. 
Złącza ATX 24-pin, MOLEX, SATA, PCI-E 6-pin, automatyczna regulacja 
szybkości wentylatora, zabezpieczenie przeciążeniowe, zabezpieczenie 
przeciw zbyt wysokim napięciem, zabezpieczenie przeciwzwarciowe 

http://www.cpubenchmark.net/
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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11. Monitor Monitor ciekłokrystaliczny. 

W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz nazwy producenta 

Matryca IPS podświetlenie LED 

Obszar aktywny: min. 26” 

Kąty widzenia (pion/poziom): 178/178 

Czas reakcji matrycy: max 7ms 

Kontrast statyczny: Min. 1000:1 

Kontrast dynamiczny: Min. 10000000:1 

Jasność: Min. 250 cd/m2 

Rozdzielczość podstawowa: 1920 x 1080 

Złącza: DisplayPort lub HDMI oraz VGA lub DVI 

 

Wymagania dodatkowe: 

1 kabel zasilający  

1 kabel D-Sub lub DVI 

Powłoka antyodblaskowa lub matowa 

 

Certyfikat zgodności zaoferowanego sprzętu z programem Energy Star (należy 
dostarczyć wraz z dostawą sprzętu). 

12. Dodatkowe wyposażenie - Gniazdo Gigabit Ethernet  
- Mysz optyczna USB – min. 3 przyciski oraz min. 1 scroll 
- Klawiatura USB (układ polski programisty)  
- kabel zasilania  
- głośniki komputerowe 2.0, regulacja głośności, zasilanie z USB 

13.  Certyfikaty i standardy  
  

Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne (należy 
dostarczyć wraz z dostawą sprzętu).  

14. System operacyjny Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional EDU 
PL 64 bit z oryginalnym nośnikiem instalacyjnym lub równoważny: zakres 
równoważności opisany został poniżej* 

15.  Wsparcie techniczne  Sterowniki do zainstalowanych urządzeń  

 

2. Laptop – 1 szt.  

 

Lp. Parametry Minimalne wymagania 

1. Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 15"  
o rozdzielczości: min. 1920x1080 

2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany przede wszystkim do pracy z 
oprogramowaniem biurowym, aplikacjami edukacyjnymi, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej 

3. Procesor Procesor o wydajności osiągającej w teście PassMark – CPU Mark Laptop 
& Portable CPU Performance wynik co najmniej 7600 punktów w dniu 
24.10.2019 r. (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na 
stronie http://www.cpubenchmark.net). Wyniki testów wydajnościowych na 
24.10.2019 r. – w załączniku 

4. Powłoka matrycy matowa 

http://www.cpubenchmark.net/
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5. Pamięć operacyjna RAM Min. 8GB z możliwością rozbudowy do min. 16GB 

6. Dysk twardy Min. 480 GB SSD 

7. Karta graficzna Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 
systemowej lub dedykowana 

8. Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną  

9. Karta sieciowa Zintegrowana z płytą główną, RJ-45, Wireless IEEE 802.11 b/g/n  

10. Napęd optyczny DVD+/-RW SATA wbudowany lub DVD+/-RW zewnętrzny w obudowie 
typu „slim” połączony poprzez przewód USB odłączany od obudowy. 

11. Złącza i interfejsy Min. 3xUSB (w tym min. 2xUSB 3.0), 1xRJ-45, HDMI, wyjście 
słuchawkowe, wyjście na mikrofon 

12. Czytnik kart Wbudowany, min. Obsługa kart SD 

13. Kamera internetowa Zintegrowana 

14. Bluetooth Wbudowany 

15. Klawiatura QWERTY, ciemna, matowa 

16. Urządzenia wskazujące Touchpad z możliwością przewijania w dwóch kierunkach 

17. Zainstalowane 
oprogramowanie 

Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 
EDU PL 64 bit z oryginalnym nośnikiem instalacyjnym lub równoważny: 
zakres równoważności opisany został poniżej* 

18. Akcesoria 1. Torba umożliwiająca schowanie notebooka, z przegrodą na dokumenty 
2. Mysz optyczna USB – min. 3 przyciski oraz min. 1 scroll 

19. Certyfikaty i standardy Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne (należy 
dostarczyć wraz z dostawą sprzętu 

 

3. Projektor multimedialny – 1 szt. 

 

Lp. Parametry Minimalne wymagania 

1.  Typ  Projektor multimedialny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu 
oraz nazwy producenta.  

2 Zastosowanie Projektor będzie wykorzystywany przede wszystkim do pracy w czasie zajęć 
lekcyjnych 

3.  Parametry 
  

Projektor prezentacyjny 
Technologia obrazu:  DLP  
Minimalna jasność lampy:  3500 ANSI Lumenów 
Rozdzielczość optyczna podstawowa: min. 1280x800 
Rozmiar obrazu od 35 do 300 cali, 
Minimalny kontrast: 20000:1 
Minimalna żywotność lampy (w trybie normalnym):  5000 godzin 
Złącza wejścia/wyjścia: min: D-Sub(VGA) 15 pin,  USB;  1xHDMI;  
 
Menu ekranowe w jęz. polskim, 
 
Minimalne wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem: kabel zasilający,  
kabel HDMI, instrukcja obsługi w języku polskim, pilot zdalnego sterowania, 
uchwyt ścienno-sufitowy 

4.  Certyfikaty i standardy  
  

Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub równoważne (należy 
dostarczyć wraz z dostawą sprzętu).  
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*CECHY RÓWNOWAŻNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI OPROGRAMOWANIA SYSTEMOWEGO   

  

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez 

użycia dodatkowych aplikacji:   

1) Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych 

poprawek.   

2) Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet - witrynę producenta systemu 

3) Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, 

biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).   

4) Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.   

5) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem 

konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.   

6) Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, 

komunikaty systemowe.   

7) Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 

standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).   

8) Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 

komputer.   

9) Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika 

interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i 

pobrać ze strony producenta.   

10) Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 

11) Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca 

systemu w trybie ochrony kont użytkowników.   

12) Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: 

poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym 

przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.   

13) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne 

u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.   

14) Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma 

użytkownika - obsługa języka polskiego.   

15) Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.   

16) Wbudowany system pomocy w języku polskim.   

17) Certyfikat (dokument) producenta oprogramowania potwierdzający poprawność pracy systemu operacyjnego z 

dostarczanym sprzętem.   

18) Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).   

19) Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących 

lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.   

20) Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.   

21) Narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz 

generowania raportów z ustawień polityk.   

22) Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach.   

23) Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.   

24) Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem 

rozwiązania problemu z komputerem.   
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25) Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.   

26) Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników 

oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.   

27) Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 

dyskowe, usługi katalogowe.   

28) Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 

możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.   

29) Możliwość przywracania plików systemowych.   

30) Funkcjonalność pozwalająca na identyfikację sieci komputerowych, do których jest system podłączony, 

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio 

do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików ftp.).   

31) Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. 

przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).   

32) Możliwość, w ramach posiadanej licencji, do używania co najmniej dwóch wcześniejszych wersji 

oprogramowania systemowego.   

Wszystkie wymienione cechy spełnione są przez system Windows w wersji Professional. Ponadto, jest on preferowany 

ze względu na dotychczasowe używanie systemów rodziny Windows, a tym samym: przystosowanie środowiska 

informatycznego pod ten system (narzędzia sieciowe, stosowane specjalistyczne oprogramowanie).   

Jeżeli oferent zaproponuje inne rozwiązanie niż Windows Professional zgodny z wymienionymi kryteriami 

równoważności musi zapewnić pełne wdrożenie oferowanego rozwiązania, przeszkolenie użytkowników i 

administratorów systemu oraz zapewnić współpracę z używanym obecnie środowiskiem informatycznym.   

 

Kody CPV:  

30200000-1 Urządzenia komputerowe  

30213300-8 Komputer biurkowy 

30213100-6 Komputery przenośne 

38652100-1 Projektory 


