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Projekt 

 „Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice”  RPOP.09.01.01-16-051/15” dofinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  

w Ramach Poddziałania 09.01.01 - Wsparcie Kształcenia Ogólnego. 

 

 
Szczegółowy opis składników infrastruktury sieciowej i pomocy TIK 

dla jednej szkoły 
 

 
Część 1 – Infrastruktura sieciowa 

 

Lp. 
Nazwa sprzętu 

– przedmiot zamówienia 
Opis sprzętu – przedmiotu zamówienia 

/wymagane minimalne parametry/ 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 
kompletów 

1. 
Przełącznik  zarządzalny  
do konfiguracji V-Lanów 

Przełącznik zarządzalny  do konfiguracji V-Lanów /urządzenie sieciowe/ o parametrach minimalnych: 
- co najmniej 8 portów Gigabitowych POE , wspierających PoE+ IEEE 802.3at/af i Pasywne PoE 24V; 
- możliwość konfiguracji V-Lanów; 
- moc przy użyciu POE Output co najmniej 10W. 
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2. 

Router  z  
wbudowanymi  lub  
zewnętrznymi  
modułami zapory  
sieciowej i systemem  
blokowania  włamań  
(IPS)  

Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi  modułami zapory  sieciowej i systemem  blokowania  włamań  (IPS)  
Minimalne wymagania: 
- sprzętowy firewall; 
- IPS (Intrusion Protection System); 
- monitoring sieci; 
- filtr URL dostosowany do polskiego rynku; 
- ochrona antywirusowa i antyspamowa; 
- kontrola aplikacji; 
- opcja serwisowa na co najmniej 2 lata (aktualizacja filtrów URL, firmware, antywirusa). 

1  

3. 

Zasilacz UPS - dla 
podtrzymania pracy 
urządzeń sieciowych w 
przypadku zaniku 
zasilania. 

Zasilacza UPS 
Minimalne wymagania: 
- technologia line-interactive; 
- moc rzeczywista co najmniej 540W; 
- układ AVR; 
- gniazda wyjściowych: minimum 3;  
- kabel zasilający : minimum 3 szt. 

1 

4. 
Serwer  plików  NAS  
wraz z 2 dyskami 

Sewer plików NAS 
- minimalna ilość zainstalowanych dysków – 2 szt.; 
- minimalna pojemność każdego dysku – 4 TB; 
- co najmniej 1 karta sieciowa 1 Gigabit; 
- co najmniej 2 porty USB; 
- oprogramowanie do zarządzania serwerem plików z możliwością zarządzania dostępem dla użytkowników lub 
grup roboczych w tym do zarządzania zestawem przenośnych komputerów; 
- oprogramowanie do kopii zapasowej. 
 

1 

5. Kontroler WLAN 

Kontroler WLAN 
zarządzanie punktami dostępowymi (dodawanie, konfiguracja, monitorowanie i zarządzanie urządzeniami Wi-fi) 
( zgodność z normami IEEE 802.11a/b/g/n). 
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6. 

Punkt dostępowy - 
urządzenie 
zapewniające dostęp do 
sieci komputerowej za 
pomocą 
bezprzewodowego 
nośnika transmisyjnego 

Punkt dostępowy 
Bezprzewodowy punkt dostępowy pracujący przynajmniej w standardach IEEE 802.11 a/b/g/n. Posiadający 
minimum 1 port LAN/WAN RJ-45 10/100/1000. Obsługujący przynajmniej zabezpieczeń WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-
PSK2. Obsługujący przynajmniej zasianie Power over Ethernet (PoE), zasilacz w zestawie. Pozwalający na 
jednoczesne podłączenie min. 50 klientów. Wsparcie dla VLAN. Obsługa wielu SSID – min. 2. Możliwość pracy w 
trybach: Access Point i repeater. 

2 

7. 
Usługa instalacji i 
konfiguracja sieci w 
budynku szkoły 

Usługa instalacji, konfiguracji i testowania sprzętów i infrastruktury. 
1. Budynki (obie szkoły), w których zainstalowana zostanie infrastruktura, są dwukondygnacyjne, o powierzchni 
użytkowej około 1 tys. m kw. Dostawca w porozumieniu ze wskazaną w każdej ze szkół osobą opracuje plan 
instalacji infrastruktury sieciowej.   
2. Dostawca dostarczy i uruchomi wszystkie elementy dostawy do każdej ze szkół, zgodnie z ich przeznaczeniem i 
funkcjonalnością, weryfikując ich poprawne działanie, zainstaluje dostarczone oprogramowanie na urządzeniach 
końcowych. 
3. Dostawca skonfiguruje wszystkie elementy infrastruktury weryfikując zabezpieczenia (w tym ochronę przed 
dostępem do niepożądanych treści), funkcjonalność oprogramowania i kompatybilność z urządzeniami 
peryferyjnymi wraz z możliwością zarządzania zestawem przenośnych komputerów. 
4. Testowanie – sprawdzenie funkcjonalności z poziomu użytkownika-nauczyciela i użytkownika-ucznia. 
 
W koszt usługi należy wliczyć niezbędne akcesoria, w tym okablowanie dla punktów dostępowych 
i wszystkie inne drobne akcesoria konieczne dla stworzenia infrastruktury dostępowej w budynku szkoły z 
mobilnym dostępem do internetu. 
 
 

kompletna  
usługa dla 

jednej szkoły 
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Część 2 – pomoce TIK 

 

Lp. 
Nazwa sprzętu 

– przedmiot 
zamówienia 

Opis sprzętu – przedmiotu zamówienia 
/wymagane minimalne parametry/ 

Ilość sztuk / 
zestawów/ 
kompletów 

I. Przenośny komputer dla 
ucznia, wraz z 
oprogramowaniem, 
wyposażony w 
zainstalowany system 
operacyjny 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry 

1.  Typ KOMPUTER PRZENOŚNY (tzw. laptop, notebook, ultrabook), fabrycznie nowy. 
Komputer wykorzystywany będzie w placówkach edukacyjnych do korzystania z Internetu, pracy w 
aplikacjach biurowych, aplikacjach edukacyjnych, aplikacjach obliczeniowych, korzystania z poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

2.  Procesor 1. Obsługujący instrukcje 64-bitowe.  

2. Wynik min. 3480 punktów w teście wydajności  

Pass Mark Performance Test na stronie http://www.cpubenchmark.net/laptop.html na dzień 

publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu. Zamawiający udostępni wydruk testu z tego 

dnia w postaci pliku PDF. W tym przypadku nie wymagane jest dołączanie wydruku do oferty. 

Jeżeli proponowany procesor nie występuje w powyższym teście Zamawiający dopuszcza 
możliwość załączenia druku wyniku testu przeprowadzonego w okresie od dnia ogłoszenia 
przetargu do dnia otwarcia ofert. Test należy przeprowadzić aktualną wersją programu Pass 
Mark Performance Test. 

3.  Pamięć 
operacyjna 
RAM 

Min. 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do minimum 8 GB. 
Ilość wolnych slotów: 1 

4.  Dysk twardy Wewnętrzny dysk twardy min. 500 GB SATA 5400 obr. lub SSD min. 256 GB 

5.  Napęd 
optyczny 

Wbudowana nagrywarka obsługująca dwuwarstwowe dyski DVD (Dual Layer). Wymaga się, aby na 
notebooku zainstalowane było oprogramowanie do nagrywania płyt z obsługą obrazów ISO. 

15 

http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
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6.  
Karta graficzna Zintegrowana HD, rozdzielczość min. 1366x768 przy najwyższej jakości kolorów (32 bity) 

7.  Karta 
muzyczna 

Zintegrowana, obsługa audio z możliwość podłączenia zewnętrznych słuchawek 

8.  Wyświetlacz Ekran 15,6” o rozdzielczości nominalnej 1366x768, technologia LED, matowy 

9.  Inne 
wymagania 

 Klawiatura w układzie QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną. 

 Złącza wbudowane:  

 VGA, HDMI, 3 porty USB (w tym min. 2 USB 3.0), wyjście słuchawkowe, wejście 

mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), czytnik kart pamięci (SD, SDHC, 

SDXC) 

 Wbudowana karta LAN 10/100/1000 Mbps. 

 Wbudowana karta WLAN 802.11b/g/n/. 

 Wbudowana karta dźwiękowa. 

 Kamera min. 1.0 Mpix wbudowana w obudowę ekranu komputera,  

 Mikrofon wbudowany.  

 Wielodotykowy touchpad. 

 Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 . 

 Mysz optyczna przewodowa z dwoma klawiszami i rolką, rozdzielczość pracy: 1000 dpi. 

 Zasilacz/ładowarka do pracy w sieci 230V 50/60Hz. 

 Komputer musi być oryginalnym produktem producenta. 

 Na obudowie musi znajdować się numer seryjny komputera. 

 Możliwość pobierania aktualnych sterowników oraz oprogramowania ze strony 

producenta komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu notebooka. 

 Dołączone płyty Recovery, umożliwiające reinstalację systemu operacyjnego. 

 Dołączone płyty ze sterownikami dla oferowanego systemu operacyjnego. 

10.  
Bateria Pojemność min. 40 Wh 
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11.  BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
BIOS musi dawać możliwość odczytania informacji o:  

 modelu notebooka, 

 nr seryjnego notebooka, 

 wersji BIOS, 

 całkowitej ilości pamięci RAM,  

 rodzaju CPU,  

 rodzaju dysku twardego, 

 rodzaju napędu optycznego. 

BIOS musi posiadać następujące możliwości konfiguracji: 

 włączenie/wyłączenie bezprzewodowej karty sieciowej, 

 definiowanie hasła administratora (hasło wejścia do BIOS), 

 włączenie/wyłączenie możliwości BOOT-owania notebooka z USB; 

 włączanie/wyłączanie możliwości BOOT-owania notebooka z LAN.  

12.  Waga  Waga notebooka wraz baterią < 3kg. 

13.  System 
operacyjny  

1 Licencjonowany. W polskiej wersji językowej. 

2 Obsługujący aplikacje 32 i 64 bitowe. 

3 Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w notebooku. 

4 Musi pozwalać na integrację i korzystanie z zasobów (w tym autoryzacji i autentykacji) 

domeny Active Directory (dotyczy szkolnych pracowni działających pod kontrolą Microsoft 

Small Business Server). 

5  Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą 

umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji; aplikacje można pobrać ze strony 

producenta systemu; możliwość przystosowania wyglądu systemu dla osób niedowidzących. 

6 System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i 

dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – ze 

wsparciem podstawowym do 2025 roku. 

7 Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

8 Posiada  funkcjonalność zabezpieczającą w przypadku kradzieży.  
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9 Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są 

darmowe; możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. 

10 Posiada dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego. 

11 Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne.  

12 Wsparcie dla JAVA 8, Net Framework 4.5, Adobe Flash Player 22.  

13 Dysponuje zintegrowanym narzędziem zwalczającym złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 

tego narzędzia dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

14 Wbudowana funkcja  rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 

głosowo. 

15 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. 

16 System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 

komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do 

min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików). 

17 Mający możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych 

za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

18 Posiada moduł zarządzania energią dający możliwości: wyboru akcji po zamknięciu pokrywy 

notebooka takie, jak: uśpienie, hibernacja lub brak akcji. Regulacja jasności ekranu 

definiowana oddzielnie dla pracy na baterii oraz dla pracy na zasilaniu sieciowym. 

Dostarczony system operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym oferowanego 
notebooka, a jeśli tego wymaga również aktywowany przez producenta. Należy  utworzyć konto 
użytkownika z prawami administratora systemu.  

14.  Pakiet biurowy W wersji edukacyjnej – polska wersja językowa. 

1. Zintegrowany pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji producenta na dzień 

składania ofert,  zawierający moduły: 

1.1. Edytor tekstów; 

1.2. Arkusz kalkulacyjny; 

1.3. Narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych; 
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1.4. Narzędzie do obsługi poczty elektronicznej, kalendarzem, kontaktami i zadaniami 

1.5. Licencja edukacyjna, na czas nieokreślony. 

2. Wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

2.1. Interfejs użytkownika: 

2.1.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 

przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski, 

2.1.2. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 

umiejętności technicznych, 

2.1.3. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 

 

3. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

3.1. 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, 

3.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel, 

3.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 

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

3.5. Osadzanie zawartości z innych programów z możliwością prezentacji jako ikony. 

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

3.7. Automatyczne tworzenie spisów treści, 

3.8. Formatowanie nagłówków i stopek stron, 

3.9. Sprawdzanie pisowni w języku polskim, 

3.10.  Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 

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

3.12. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

3.13. Wydruk dokumentów, 

3.14. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 

prywatną, 

3.15. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2016 

(doc, docx) z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i 
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atrybutów dokumentu, 

3.16. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji, 

3.17. Tworzenie nowego dokumentu na podstawie zainstalowanych szablonów, 

możliwość pobierania dodatkowych szablonów dokumentów ze strony producenta 

pakietu biurowego, 

4. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

4.1. Tworzenie raportów tabelarycznych, 

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

4.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 

4.4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

4.5. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

4.6. Wyszukiwanie i zamianę danych, 

4.7. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 

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

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

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

4.11. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

4.12. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003-2016 (xls, xlsx), z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

4.13. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji. 

5. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

5.1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

5.2. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 

5.3. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 



 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Realizator Projektu: OPTIMA, 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50  

 

Strona 10 z 22 

 
 

5.4. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 

5.5. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 

5.6. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 

5.7. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych 

i wideo, 

5.8. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, odświeżenie 

wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 

kalkulacyjnym, 

5.9. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 

         5.10  Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików MS PowerPoint (ppt, pptx, pps, ppsx), 

6. Klient poczty elektronicznej musi umożliwiać: 

6.1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

6.2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających 

katalogować elektroniczną, 

6.3. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

6.4. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 

6.5. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia, 

6.6. Zarządzanie kalendarzem: 

6.7. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 

6.8. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

6.9. Lista kontaktów 
 

 
 

II. 

 
 
Przenośny komputer dla 
nauczyciela, wraz z 
oprogramowaniem, 
wyposażony w 
zainstalowany system 
operacyjny 

 

 
Lp. 

 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry 

15.  Typ KOMPUTER PRZENOŚNY dla NAUCZYCIELA (tzw. laptop, notebook, ultrabook), fabrycznie nowy. 
Komputer wykorzystywany będzie w placówkach edukacyjnych do korzystania z Internetu, pracy w 
aplikacjach biurowych, aplikacjach edukacyjnych, aplikacjach obliczeniowych, korzystania z poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

1 
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Komputer musi być wyposażony w oprogramowanie do zarządzania zestawem uczniowskich 
komputerów przenośnych jeżeli takie oprogramowanie nie znajdzie się na szkolnych urządzeniach 
sieciowych. 

16. 1 Procesor 1. Obsługujący instrukcje 64-bitowe.  

2. Wynik min. 3480 punktów w teście wydajności  

Pass Mark Performance Test na stronie http://www.cpubenchmark.net/laptop.html na dzień 

publikacji niniejszego ogłoszenia o przetargu. Zamawiający udostępni wydruk testu z tego 

dnia w postaci pliku PDF. W tym przypadku nie wymagane jest dołączanie wydruku do oferty. 

Jeżeli proponowany procesor nie występuje w powyższym teście Zamawiający dopuszcza 
możliwość załączenia druku wyniku testu przeprowadzonego w okresie od dnia ogłoszenia 
przetargu do dnia otwarcia ofert. Test należy przeprowadzić aktualną wersją programu Pass 
Mark Performance Test. 

17. 1
1 

Pamięć 
operacyjna 
RAM 

Min. 4 GB DDR3 z możliwością rozbudowy do minimum 8 GB. 
Ilość wolnych slotów: 1 

18.  Dysk twardy Wewnętrzny dysk twardy SSD min. 256 GB 

19.  Napęd 
optyczny 

Wbudowana nagrywarka obsługująca dwuwarstwowe dyski DVD (Dual Layer). Wymaga się, aby na 
notebooku zainstalowane było oprogramowanie do nagrywania płyt z obsługą obrazów ISO. 

20.  
Karta graficzna Zintegrowana HD, rozdzielczość min. 1366x768 przy najwyższej jakości kolorów (32 bity) 

21.  Karta 
muzyczna 

Zintegrowana, obsługa audio z możliwość podłączenia zewnętrznych słuchawek 

22.  Wyświetlacz Ekran 15,6” o rozdzielczości nominalnej 1366x768, technologia LED, matowy 

23.  Inne 
wymagania 

 Klawiatura w układzie QWERTY z wydzieloną częścią numeryczną. 

 Złącza wbudowane:  

 VGA, HDMI, 3 porty USB (w tym min. 2 USB 3.0), wyjście słuchawkowe, wejście 

mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), czytnik kart pamięci (SD, SDHC, 

SDXC) 

 Wbudowana karta LAN 10/100/1000 Mbps. 

 Wbudowana karta WLAN 802.11b/g/n/. 

http://www.cpubenchmark.net/laptop.html
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 Wbudowana karta dźwiękowa. 

 Kamera min. 1.0 Mpix wbudowana w obudowę ekranu komputera,  

 Mikrofon wbudowany.  

 Wielodotykowy touchpad. 

 Wbudowany moduł Bluetooth 4.0 . 

 Mysz optyczna bezprzewodowa z dwoma klawiszami i rolką, rozdzielczość pracy: 1000 

dpi. 

 Zasilacz/ładowarka do pracy w sieci 230V 50/60Hz. 

 Komputer musi być oryginalnym produktem producenta. 

 Na obudowie musi znajdować się numer seryjny komputera. 

 Możliwość pobierania aktualnych sterowników oraz oprogramowania ze strony 

producenta komputera po podaniu numeru seryjnego lub modelu notebooka. 

 Dołączone płyty Recovery, umożliwiające reinstalację systemu operacyjnego. 

 Dołączone płyty ze sterownikami dla oferowanego systemu operacyjnego. 

24.  
Bateria Pojemność min. 40 Wh 

25.  BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
BIOS musi dawać możliwość odczytania informacji o:  

 modelu notebooka, 

 nr seryjnego notebooka, 

 wersji BIOS, 

 całkowitej ilości pamięci RAM,  

 rodzaju CPU,  

 rodzaju dysku twardego, 

 rodzaju napędu optycznego. 

BIOS musi posiadać następujące możliwości konfiguracji: 

 włączenie/wyłączenie bezprzewodowej karty sieciowej, 

 definiowanie hasła administratora (hasło wejścia do BIOS), 

 włączenie/wyłączenie możliwości BOOT-owania notebooka z USB; 
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 włączanie/wyłączanie możliwości BOOT-owania notebooka z LAN.  

26.  Waga  Waga notebooka wraz baterią < 3kg. 

27.  System 
operacyjny  

19 Licencjonowany. W polskiej wersji językowej. 

20 Obsługujący aplikacje 32 i 64 bitowe. 

21 Wykorzystujący całą dostępną pamięć RAM w notebooku. 

22 Musi pozwalać na integrację i korzystanie z zasobów (w tym autoryzacji i autentykacji) 

domeny Active Directory (dotyczy szkolnych pracowni działających pod kontrolą Microsoft 

Small Business Server). 

23  Graficzny interfejs użytkownika, posiadający interaktywną część pulpitu umożliwiającą 

umieszczanie i uruchamianie z niej dowolnych aplikacji; aplikacje można pobrać ze strony 

producenta systemu; możliwość przystosowania wyglądu systemu dla osób niedowidzących. 

24 System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i 

dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa – ze 

wsparciem podstawowym do 2025 roku. 

25 Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

26 Posiada  funkcjonalność zabezpieczającą w przypadku kradzieży.  

27 Pobiera aktualizacje i poprawki automatycznie przez Internet; aktualizacje oraz poprawki są 

darmowe; możliwość wstrzymania pobierania aktualizacji i odinstalowania wybranych. 

28 Posiada dostęp do telefonicznego wsparcia technicznego. 

29 Zawiera narzędzie tworzenia kopii zapasowych danych użytkownika na nośniki zewnętrzne.  

30 Wsparcie dla JAVA 8, Net Framework 4.5, Adobe Flash Player 22.  

31 Dysponuje zintegrowanym narzędziem zwalczającym złośliwe oprogramowanie; aktualizacje 

tego narzędzia dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 

32 Wbudowana funkcja  rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 

głosowo. 

33 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. 

34 System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 
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komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do 

min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików). 

35 Mający możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych 

za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 

36 Posiada moduł zarządzania energią dający możliwości: wyboru akcji po zamknięciu pokrywy 

notebooka takie, jak: uśpienie, hibernacja lub brak akcji. Regulacja jasności ekranu 

definiowana oddzielnie dla pracy na baterii oraz dla pracy na zasilaniu sieciowym. 

Dostarczony system operacyjny musi być zainstalowany na dysku twardym oferowanego 
notebooka, a jeśli tego wymaga również aktywowany przez producenta. Należy  utworzyć konto 
użytkownika z prawami administratora systemu. 

28.  Pakiet biurowy W wersji edukacyjnej – polska wersja językowa. 

2. Zintegrowany pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji producenta na dzień 

składania ofert,  zawierający moduły: 

6.10. Edytor tekstów; 

6.11. Arkusz kalkulacyjny; 

6.12. Narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych; 

6.13. Narzędzie do obsługi poczty elektronicznej, kalendarzem, kontaktami 

i zadaniami 

6.14. Licencja edukacyjna, na czas nieokreślony. 

7. Wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

7.1. Interfejs użytkownika: 

7.1.1. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 

przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski, 

7.1.2. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 

umiejętności technicznych, 

7.1.3. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 

 

8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

8.1. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 
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zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

8.2. Wstawianie oraz formatowanie tabel, 

8.3. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 

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

8.5. Osadzanie zawartości z innych programów z możliwością prezentacji jako ikony. 

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

8.7. Automatyczne tworzenie spisów treści, 

8.8. Formatowanie nagłówków i stopek stron, 

8.9. Sprawdzanie pisowni w języku polskim, 

8.10.  Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 

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

8.12. Określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

8.13. Wydruk dokumentów, 

8.14. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 

pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 

prywatną, 

8.15. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 - 2016 

(doc, docx) z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i 

atrybutów dokumentu, 

8.16. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji, 

8.17. Tworzenie nowego dokumentu na podstawie zainstalowanych szablonów, 

możliwość pobierania dodatkowych szablonów dokumentów ze strony producenta 

pakietu biurowego, 

9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

9.1. Tworzenie raportów tabelarycznych, 

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

9.3. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 

operacje na danych finansowych i na miarach czasu, 
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9.4. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy 

danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

9.5. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 

wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

9.6. Wyszukiwanie i zamianę danych, 

9.7. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 

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

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

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

9.11. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

9.12. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania Microsoft Excel 2003-2016 (xls, xlsx), z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

9.13. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji. 

10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

10.1. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

10.2. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 

10.3. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 

10.4. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 

10.5. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 

10.6. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 

10.7. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 

dźwiękowych i wideo, 

10.8. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 

odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 

arkuszu kalkulacyjnym, 

10.9. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 

         5.10  Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików MS PowerPoint (ppt, pptx, pps, ppsx), 

11. Klient poczty elektronicznej musi umożliwiać: 

11.1. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
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11.2. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 

zablokowanych i bezpiecznych nadawców, tworzenie katalogów, pozwalających 

katalogować elektroniczną, 

11.3. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

11.4. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną do 

określonych katalogów bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 

11.5. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia, 

11.6. Zarządzanie kalendarzem: 

11.7. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 

11.8. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

11.9. Lista kontaktów 
 

 

 

 
III. Szafka mobilna na 16 

laptopów  - 
dedykowane urządzenie 
umożliwiające 
ładowanie oraz 
zarządzanie mobilnym 
sprzętem 
komputerowym -  

Mobilna szafka na 16 laptopów 
wykonana z metalu do przechowywania jednocześnie minimum 16 laptopów, z możliwością doładowania baterii.  
Wewnątrz korpusu metalowego  zamontowana listwa z gniazdami elektrycznymi do podłączenia ładowarek 
laptopów minimum 16 urządzeń. 
Drzwi zamykane na zamek kluczowy. 
Wyposażona w zwrotne kółka do łatwego i bezpiecznego przemieszczania. 

1 

IV. 
 
 
 

Wielofunkcyjne  
urządzenie sieciowe 
współpracujące z 
komputerem 
umożliwiające co 
najmniej drukowanie, 
kopiowanie i 
skanowanie 

Wielofunkcyjne urządzenie sieciowe 
Wymagania minimalne: 
podstawowe funkcje: drukarka, kopiarka, skaner 
- technologia druku: laserowa, monochromatyczna 
- szybkość druku co najmniej 28 str./min 
- złącza zewnętrzne USB, karta sieciowa LAN, bezprzewodowa karta sieciowa 
- automatyczny podajnik dokumentów 
- skaner mono/kolor 
- optyczna rozdzielczość skanowania 1200 x 1200 dpi 

1 
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- w zestawie 3 x toner, fabrycznie nowy, wersja nie-startowa. 

V. Projektor  
multimedialny Lp. 

 
Nazwa komponentu 

 
Wymagane minimalne parametry 

1.  Typ PROJEKTOR MULTIMEDIALNY  

2.  Technologia 
wyświetlania 

DLP 

3.  Rozdzielczość natywna min. 1280 x 720 

4.  Rozdzielczość 
maksymalna 

min. 1600 x 1200 

5.  Jasność min. 2400 lumenów 

6.  Kontrast min. 10 000:1 

7.  Maksymalna odległość 
projekcji 

nie mniej niż 10 m 

8.  Obsługiwane systemy SECAM, PAL, NTSC 

9.  Żywotność lampy min. 6 000 h (tryb ekonomiczny) 
min. 4 500 h (tryb normalny) 

10.  Moc lampy max. 210 W 

11.  Złącza wejścia / wyjścia USB 
VGA in (D-sub) - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
Composite video (RCA) - 1 szt. 
Wyjście audio - 1 szt. 
Wejście audio - 1 szt. 

12.  Głośność pracy (w trybie 
standardowym) 

34 dB 

13.  Głośność pracy (w trybie 
ekonomicznym) 

30 dB 

14.  Pobór mocy podczas 
pracy 

max. 280 W 

2 
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15.  Pobór mocy podczas 
spoczynku 

max. 0,5 W 

16.  Dołączone akcesoria Kabel zasilający 
Pilot 
Kabel VGA  i HDMI 

 
 

VI. Wizualizer 
Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry 

1.  Typ WIZUALIZER 

2.  sensor (przetwornik) CMOS 

3.  Liczba efektywnych pikseli min. 5 Mpix 

4.   rozdzielczość (efektywna) Full HD 1080 p (1920 x 1080) 

5.   częstotliwość odświeżania min. 30 FPS 

6.   zoom cyfrowy min. 15x 

7.  czytnik kart pamięci TAK 

8.   obszar skanowania min. 296 x 400 mm 

9.   fokus Automatyczny/ręczny 

10.   typ głowicy Gęsia szyja 

11.   wbudowana pamięć min. na 80 zdjęć 

12.   pilot zdalnego sterowania Tak 

13.   typ oświetlenia min. 1 x LED 

14.   wyjścia video 
VGA (D-Sub15) 
HDMI 

15.   wejścia video 
VGA (D-Sub15) 
HDMI 

16.  porty komunikacyjne USB 

17.   waga max. 2.6 kg 

1 
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18.   akcesoria w zestawie 

oprogramowanie 
pilot 
przewód USB 
przewód VGA 
przewód composite/RS232 
wbudowany mikrofon 
 

19.   Dołączone akcesoria 
kabel zasilający 
 

20.   Funkcje 

Automatyczny balans bieli 
Dzielenie obrazu 
Obracanie obrazu 
Pokaz slajdów 
Stop klatka 
Tryb Foto/Tekst 

 

VII. Zestaw głośników 
multimedialnych 2.0 

Zestaw głośników multimedialnych 2.0 
Parametry minimalne: 
- moc głośników (RMS): 28 W 
- wyjście słuchawkowe - 1 szt. 
- wejście liniowe Audio - 1 szt. 
- sterowanie wbudowane w głośnik lub na pilota 
Wymiary minimalne każdej skrzynki głośnikowej: szerokość : 80 mm, wysokość: 220 mm, głębokość: 140 mm 
 

2 

VIII. Cyfrowy system 
pomiarowy do zbierania 
i analizowania 
odpowiedzi 
– system, który pozwala 
na tworzenie 
sprawdzianów, 
zarządzanie wynikami, 
nadzorowanie pracy 

Cyfrowy system pomiarowy, który pozwala na zbierania i analizowania odpowiedzi, tworzenie sprawdzianów, 
zarządzanie wynikami, nadzorowanie pracy ucznia 
Wymagania minimalne: 
Zestaw zawiera min. 15 pilotów dla uczniów + 1 pilot dla nauczyciela oraz odbiornik podłączany do komputera, 
współpracujący z aktualnie dostępnymi wersjami systemu Windows. 
 
Możliwość utworzenia dowolnej konfiguracji pilotów 
Sterowanie radiowe 2.4 GHz 
Zasięg min. 30 m 

1 
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ucznia; 
 

Obsługa do min. 100 pilotów 
Pilot zawiera min. 6 klawiszy odpowiedzi A-F 
Oprogramowanie na CD w języku polskim 

System składa się z oprogramowania, pilotów rozdawanych uczniom, pilota dla prowadzącego z funkcjami 
ułatwiającymi zarządzanie pracą oraz z odbiornika podłączanego do komputera, który zbiera sygnał ze wszystkich 
pilotów. Oprogramowanie powinno współpracować z programami pakietu typu office, za pomocą którego można 
przygotować wszelkiego rodzaju materiały na zajęcia lekcyjne, takie jak testy, quizy czy zadania domowe do 
rozwiązania dla uczniów. System powinien analizować i podawać otrzymane wyniki testu /sprawdzianu  zaraz po 
jego przeprowadzeniu oraz pozwalać na łatwą administrację bazą wyników egzaminów dla każdego z uczniów.  

Zasada działania całego systemu powinna być oparta na współpracy pilotów z odbiornikiem podłączonym do 
komputera. Każdy pilot powinien posiadać zestaw klawiszy pozwalający na wybranie właściwej odpowiedzi bądź 
odpowiedniej ich kombinacji. Piloty rozdawane są uczniom , którzy za ich pomocą udzielają odpowiedzi na pytania 
wyświetlane na ekranie. Sygnał ze wszystkich pilotów powinien być odbierany przez odbiornik podłączony do 
komputera. Nad całością przebiegu pracy czuwa pilot prowadzącego zarządzający przebiegiem testu. 

 

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi być sprzętem nowym, wyprodukowanym nie wcześniej niż 12 miesięcy licząc od 

terminu składania ofert. Wszystkie podzespoły dostarczonych zestawów komputerowych muszą działać w zakresie parametrów 

nominalnych określonych przez producenta danego podzespołu, w szczególności Zamawiający nie dopuszcza zastosowania 

w dostarczonym sprzęcie tzw. overclockingu (podwyższenie częstotliwości taktowania procesora, karty graficznej, szyny 

systemowej lub jakiegokolwiek innego podzespołu zestawu komputerowego ponad wartości określone przez producenta jako 

dopuszczalne. 

System operacyjny oraz oprogramowanie biurowe dostarczone wraz z komputerami muszą posiadać licencje na czas 

nieokreślony. Oprogramowanie antywirusowe oraz kontrola rodzicielska muszą posiadać licencje przynajmniej do dnia 31 

grudnia 2018 roku. 
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W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na oprogramowanie, którego legalność jest potwierdzana m.in. przez naklejanie 

odpowiednich oznaczeń na obudowie komputera, Zamawiający wymaga, żeby takie oznaczenia były umieszczone na 

dostarczonym sprzęcie, zgodnie z wymaganiami licencyjnymi producenta oprogramowania. 

 

* Wszystkie wymienione pomoce dydaktyczne muszą spełniać następujące warunki:  

1. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;  

2. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania,  

    w języku polskim oraz spełniają wszelkie normy prawnie wymagane; 

3. posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata. 

 


