
 

Załącznik nr 1 do SWZ  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu "Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR 

 

1. Komputer stacjonarny posiadający co najmniej następujące parametry: 

lp Nazwa 
komponentu 

Parametry wymagane 

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

2 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

3 Procesor  

 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych ze zintegrowaną 
grafiką, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark 
wynik co najmniej 14 200 punktów według wyników opublikowanych na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/desktop.html z dnia 13.05.2022 (wyniki 
załączone do zapytania) 

4 Pamięć RAM 4GB  DDR4 możliwość rozbudowy do min 64GB, min. 1 slot wolny 

5 Pamięć masowa Min. 256 GB SSD PCIe NVMe 

6 Karta graficzna  Zintegrowana z procesorem 

7 Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, port audio combo ( słuchawki + 
mikrofon ) na panelu przednim, na panelu tylnym złącze audio out 

8 Obudowa Typu SFF z obsługą kart rozszerzeń o niskim profilu, napęd optyczny w 
dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Suma wymiarów mierzona po krawędziach 
obudowy nie może przekraczać 700mm,  waga max 6kg, 

Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 
efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 
efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,  

Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez 
konieczności włączania komputera,  

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 
sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisku POWER (tzn. 
zmiana barw i miganie); w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak 
pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię procesora. 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości 
wolnych slotów na płycie głównej, wnęk zewnętrznych oraz nie może być 
uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie 
wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu 



diagnostycznego. 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym 
umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 

9 Zgodność z 
systemem 
operacyjnym 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z 
zamawianymi systemami operacyjnymi 

10 Bezpieczeństwo Ukryty w laminacie płyty głównej dedykowany układ sprzętowy służący do 
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 
Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba 
usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.  

Zaimplementowany w BIOS lub w menu boot’owania system diagnostyczny z 
graficznym interfejsem użytkownika, umożliwiający jednoczesne przetestowanie 
w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System 
opatrzony min. o funkcjonalność: test procesora, test pamięci, test wentylatora 
dla procesora,     test dysku twardego. System diagnostyczny działający w 
przypadku braku dysku, uszkodzenia, utraty wszystkich partycji, braku dostępu do 
internetu, braku dostępu do sieci, bez podłączania zewnętrznych oraz 
wewnętrznych urządzeń np. pamięć flash USB itp.  

11 BIOS  BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 
nazwę producenta komputera, model komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą 
klawiatury i myszy oraz samej myszy.  

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych oraz dodatkowego 
oprogramowania typu system diagnostyczny odczytania z wewnętrznego menu 
BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie wyprodukowania 
komputera, dacie wysyłki komputera z fabryki, ilości zainstalowanej pamięci RAM, 
prędkości zainstalowanych pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, 
sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, 
typie zainstalowanego procesora, 

ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej, minimalnej i maksymalnej 
prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub 
zainstalowanych dysków twardych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, 

Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku 
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. 

Możliwość ustawienia hasła systemowego/użytkownika umożliwiającego 
uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym 
uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez 
użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy 
jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla 
dysku  

Możliwość wyłączania portów USB w tym: 



- tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy,  

- tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy. 

- wszystkich portów  USB 

- pojedynczo  

12 Certyfikaty i 
standardy 

Urządzenia muszą być produkowane są przez producenta, zgodnie z normą 
IO9001 oraz  ISO 50001 (certyfikaty zalączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do 
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień 
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z 
normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram 

Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 8.0 -   certyfikat załączyć do 
oferty 

13 Oprogramowanie  Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional, klucz licencyjny musi 
być zapisany trwale w BIOS 

14 Wymagania 
dodatkowe: 

 

Wbudowane porty:  

- panel przedni : 2x USB 3.2 gen 1,2x USB 2.0,  1x audio (dopuszcza się combo), 

- panel tylny: 1x audio out,2x USB 3.2 gen 1, 2x USB 2.0, 1x Display Port, 1x HDMI, 
1x RJ45 

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej 
jednostki dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w :  1x PCI Express x16 
Gen.3, 1x PCI Express x1,   min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci 
RAM, min. 2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0, 1 złącze M.2 dla dysków SSD, 1 
złącze M.2 dla bezprzewodowej karty WiFI 

Karta sieci bezprzewodowej 802.11 ac + bluetooth 5.0 

Wbudowany napęd DVD +/- RW 

Klawiatura USB w układzie polski programisty  

Mysz USB z klawiszami oraz rolką (scroll) 

15 Warunki gwarancji 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, możliwość 
zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 



zobowiązania związane z serwisem.  

 

16 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 producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 
numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

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

18 Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

19 Procesor  

 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych ze zintegrowaną 
grafiką, osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark 
wynik co najmniej 14 200 punktów według wyników opublikowanych na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/desktop.html z dnia 13.05.2022 (wyniki 
załączone do zapytania) 

20 Pamięć RAM 4GB  DDR4 możliwość rozbudowy do min 64GB, min. 1 slot wolny 

21 Pamięć masowa Min. 256 GB SSD PCIe NVMe 

22 Karta graficzna  Zintegrowana z procesorem 

23 Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, port audio combo ( słuchawki + 
mikrofon ) na panelu przednim, na panelu tylnym złącze audio out 

24 Obudowa Typu SFF z obsługą kart rozszerzeń o niskim profilu, napęd optyczny w 
dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Suma wymiarów mierzona po krawędziach 
obudowy nie może przekraczać 700mm,  waga max 6kg, 

Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 
efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 
efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,  

Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez 
konieczności włączania komputera,  

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 
sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisku POWER (tzn. 
zmiana barw i miganie); w szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak 
pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię procesora. 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości 
wolnych slotów na płycie głównej, wnęk zewnętrznych oraz nie może być 
uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie 
wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu 
diagnostycznego. 

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym 
umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 



25 Zgodność z 
systemem 
operacyjnym 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z 
zamawianymi systemami operacyjnymi 

26 Oprogramowanie 
biurowe 

Pakiet Microsoft Office 2019 Home and Student w wersji pudełkowej, lub 
nowszy, zainstalowany na urządzeniu, do aktywacji przez użytkownika. 
Pakiet składający się z Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint oraz One Note Licencja bezterminowa, lub oprogramowanie 
równoważne, pełna lista równoważności znajduje się w dalszej części opisu 
przedmiotu zamówienia. Do sprzętu Wykonawca dołączy dokładną 
instrukcję postępowania dotyczącą aktywacji pakietu przez użytkownika. 

27 Instalacja 
oprogramowania 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnej instalacji zarówno systemu 
operacyjnego Windows 11 Pro, jak i pakietu Microsoft Office 2019 Home 
and Student na każdym komputerze. System musi być skonfigurowany i 
gotowy do pracy (włącznie z konfiguracją pierwszego uruchomienia). 
Pakiet office zainstalowany na urządzeniach, wymagający jedynie podanie 
klucza oprogramowania przez użytkownika do aktywacji licencji. 

 

Integralną częścią zamówienia komputera stacjonarnego jest monitor o parametrach nie gorszych niż: 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora 

Wymiary matrycy Min. 18.5"(47.0cm) 16:9 Panoramiczny ekran 

Rozmiar plamki Maksymalnie 0.3 mm 

Jasność 200 cd/m2 

Kąty widzenia (pion/poziom) 65/90 stopni 

Czas reakcji matrycy Maksymalnie 5ms  

Rozdzielczość Min. 1366x768 

Częstotliwość odświeżania 
poziomego 

30 – 80 kHz 

Częstotliwość sygnału 
analogowego 

55 – 75 Hz 

Zużycie energii Maksymalnie 14W, tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0.5W 

Podświetlenie System podświetlenia LED 

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot - gniazdo 
zabezpieczenia przed kradzieżą. 

Waga bez podstawy Maksymalnie 2,70 kg 

Zakres regulacji Tilt Wymagany, od -5 do +20 

Złącze  1x D-Sub, zamawiający dopuszcza zastosowanie przejściówki do 
podłączenia monitora VGA 

Gwarancja 36 miesięcy 



Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe VESA  

 

2. Laptop posiadający co najmniej następujące parametry: 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej,  

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD 
(1920 x 1080) z podświetleniem LED matryca matowa, jasność min. 220nits, 
kontrast 400:1  

Wydajność Notebook w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Mobile Mark25 
wyniki nie gorsze niż: 

Productivity – minimum 730 punktów 

DC Performance – minimum 700 pkt 

MobileMark 25 indeks – minimum 275 pkt 

Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na 

automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy 
natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzeniach. Nie 
dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego 
pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez 
producenta, ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń 
stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. 
zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.) 

Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymagań będzie dołączony do oferty 
wydruk raportu z oprogramowania testującego. 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych 
testów Wykonawca może zostać wezwany przy dostawie do wykonania w obecności 
Zamawiającego, na dwóch losowo wskazanych przez Zamawiającego notebookach, 
testów ich wydajności, zgodnie z powyższymi wymaganiami, potwierdzający 
zadeklarowane przez Wykonawcę wyniki wydajnościowe 

Pamięć RAM 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty pamięci (nie dopuszcza się 
pamięci wlutowanych); możliwość rozbudowy pamięci przez użytkownika, bez 
kontaktu z serwisem producenta. 

Pamięć masowa min. 256 GB SSD NVMe, fabryczna możliwość instalacji drugiego dysku 2,5”  

 

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem  

Multimedia Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy 
mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę 
matrycy. 

Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie 



matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze. 

Bateria i zasilanie Czas pracy na baterii minimum 380 minut  potwierdzony przeprowadzonym testem 
MobileMark 25 Battery Life (do oferty załączyć wydruk przeprowadzonego testu) 

Zasilacz o mocy min. 65W.  

Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich 
zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym. 
Bateria nie może być trwale zespolona z płytą główną. 

Waga Waga komputera z oferowaną baterią nie większa niż 1,7 kg 

Obudowa Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z 
wzmacnianego metalu.  

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy. 

BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez 
wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji 
komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM,  
typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (pojemność, 
model), MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej. 

Funkcja blokowania/odblokowania portów USB 

Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po 
podaniu hasła użytkownika możliwość jedynie odczytania informacji, brak 
możliwości wł/wy funkcji. Hasła silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne. 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora. 

Bezpieczeństwo System diagnostyczny z graficzny interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu 
BOOT’owania umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki 
awarii poprzez przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i 
wyświetlacza. Pełna funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna 
również w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, 
braku dostępu do sieci LAN i internetu oraz nie może być realizowana przez 
narzędzia zewnętrzne podłączane do komputera (np. pamięć USB flash ]. 

Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0  

Złącze na linkę zabezpieczającą przed kradzieżą. 

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki. 

System operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Professional z możliwością 
downgrade’u do Win 10 Pro 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: HDMI 1.4, RJ-45 (karta sieciowa wbudowana), min. 
3xUSB w tym min. 2 port USB 3.2 gen1 typ-A, czytnik kart SD 3.0, współdzielone 
złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, złącze zasilania (zasilacz nie może 



zajmować portów USB) 

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 
802.11AC, moduł bluetooth 4.1  

Klawiatura z wbudowanym podświetleniem (układ US - QWERTY) z wydzieloną 
klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z 
obsługą gestów. 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Dostarczone i zainstalowane w środowisku systemu operacyjnego aplikacja 
zapewniająca bezproblemową integrację bezprzewodową między smartfonami 
i komputerem.  Aplikacja wspierająca zgodna z systemami iOS oraz Android 6 lub 
nowszy. Opatrzona w funkcjonalności: 

- Inicjowanie i odbieranie połączeń telefonicznych przez głośniki i mikrofon w 
komputerze 

- Uzyskanie dostępu do kompletnej książki telefonicznej poprzez komputer 

- Wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych za pomocą klawiatury, myszy i 
ekranu dotykowego komputera. 

- bezprzewodowo: przeciągnij i upuść zdjęcia, filmy, muzykę i dokumenty między 
komputerem a smartfonem z systemem Android lub iOS. 

- tworzenie kopi lustrzanej ekranu telefonu z systemem Android lub iOS na 
komputerze i korzystanie z dowolnych aplikacji za pomocą klawiatury, myszy i 
ekranu dotykowego komputera 

Oprogramowanie 
do aktualizacji 
sterowników 
 

Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające 
automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania 
dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji 
BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą 
sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne 
aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i 
aplikacji bez ingerencji użytkownika. 

Oprogramowanie 
biurowe 

Pakiet Microsoft Office 2019 Home and Student w wersji pudełkowej, lub 
nowszy, zainstalowany na urządzeniu, do aktywacji przez użytkownika. 
Pakiet składający się z Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 
PowerPoint oraz One Note Licencja bezterminowa, lub oprogramowanie 
równoważne, pełna lista równoważności znajduje się w dalszej części opisu 
przedmiotu zamówienia. Do sprzętu Wykonawca dołączy dokładną 
instrukcję postępowania dotyczącą aktywacji pakietu przez użytkownika. 

Instalacja 
oprogramowania 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnej instalacji zarówno systemu 
operacyjnego Windows 11 Pro, jak i pakietu Microsoft Office 2019 Home 
and Student na każdym komputerze. System musi być skonfigurowany i 
gotowy do pracy (włącznie z konfiguracją pierwszego uruchomienia). 
Pakiet office zainstalowany na urządzeniach, wymagający jedynie podanie 
klucza oprogramowania przez użytkownika do aktywacji licencji. 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu 
- do końca następnego dnia roboczego. Dedykowany portal producenta do 
zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego zamawiania zamiennych 
komponentów oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej konfiguracji. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 



załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

 

3. Tablet  posiadający co najmniej następujące parametry: 

Tablet Urządzenie będzie wykorzystywane dla potrzeb aplikacji biurowych, obróbki 
zdjęć lub wideo. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz 
numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację 

Ekran Przekątna ekranu min. 10.1”, typ IPS 

Dotykowy, min. 10 punktowy o jasności min. 400 nitów, Gamut min. 60% 
NTSC 

Obudowa Metalowa 

Nominalna 
rozdzielczość 

Rozdzielczość nie mniejsza niż: HD (1280x800) 

Procesor Min. 8 rdzeniowy min 4x @2.3GHz + 4x @1.8GHz 

Kamera Przednia min. 5.0MP, tylna min 8.0MP 

Pamięć operacyjna Min. 4GB  

Pamięć masowa Min. 64GB + slot MicroSD na dodatkową pamięć 

Porty/złącza Minimalna ilość dostępnych złącz: 

 1 x USB-C 
 1 x audio combo jack (3,5mm) 
 1 x czytnik kart MicroSD 

WLAN + Bluetooth Min. AC + BT 5.0 

Czujniki Akcelerometr, czujnik zbliżenia, czujnik Halla, czujnik światła 

Bateria Min. 5000mAh, czas pracy min. 10 godzin 

Waga Max. 420g 

Certyfikaty i standardy  ENERGY STAR 8.0 
 ROHS 
 TÜV Rheinland Low Blue Light 

Gwarancja min. 12 miesięcy 

 

Opis równoważności do systemu Microsoft Windows 11 Pro 
 
System musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane 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) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. 
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. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
11. 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. 
12. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. 
13. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
15. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
17. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
18. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 
19. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach. 
20. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 
21. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 
22. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
23. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 
woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 
24. Udostępnianie modemu. 
25. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
26. Możliwość przywracania plików systemowych. 
27. Wsparcie dla architektury 64 bitowej. 
 
Opis równoważności do oprogramowania Microsoft Office 2019 Home and Student 



 
Oprogramowanie musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 
dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersji 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej, 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej 
interfejsu na inne języki, w tym język angielski. 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 
technicznych. 
3. Narzędzie wspomagające procesy migracji z poprzednich wersji pakietu Microsoft Office i badania 
zgodności z dokumentami wytworzonymi w tym pakiecie. 
4. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym 
standardzie, 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. umożliwia kreowanie plików w formacie XML, 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES, 
5. Oprogramowanie musi umożliwiać opatrywanie dokumentów metadanymi. 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 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. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie 
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 
bliskoznacznych i autokorekty. 
c. Wstawianie oraz formatowanie tabel. 
d. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 
e. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). 
f. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. 
g. Automatyczne tworzenie spisów treści. 
h. Formatowanie nagłówków i stopek stron. 
i. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 
j. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego 
uprzednim zamknięciem. 
k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. 
l. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 



m. Wydruk dokumentów. 
n. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących 
z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. 
o. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem 
bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
p. Zapis i edycję plików w formacie PDF. 
q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
r. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie z uwidacznianiem ich 
uprawnień i wyświetlaniem dokonywanych przez nie zmian na bieżąco, 
s. Możliwość wyboru jednej z zapisanych wersji dokumentu, nad którym pracuje wiele osób. 
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. Tworzenie wykresów prognoz i trendów na podstawie danych historycznych z użyciem algorytmu ETS 
j. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie 
k. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności 
l. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
m. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
n. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich 
możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. 
o. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po ajechaniu 
znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). 
p. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft 
Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceń. 
q. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
 Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego 
 Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek 
b. Zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu. 
c. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
d. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
e. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo 
f. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
g. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 
kalkulacyjnym 
h. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 



i. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub 
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego 
slajdu. 
j. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2010, 
2013 i 2016. 
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. 


