
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży  

„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz projektorów  

do Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” 

1. Charakterystyka notebooka – 3 sztuki (wymagania minimalne): 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Ekran Z powłoką antyrefleksyjną, podświetlenie LED, 
minimum 15,6” (1920 x 1080 – HD), 

Płyta główna Płyta oparta na chipsecie rekomendowanym 
przez producenta procesora, min. 2 x USB 3.0, 
zintegrowana karta dźwiękowa  

Procesor Procesor 64 bitowy, 2 rdzeniowy, Turbo Boost, 
technologia Hyper-threading, osiągający w 
teście Passmark CPU Mark (wynik z dnia 
28.09.2019, wyniki dostępne na stronie: 
www.cpubenchmark.net) minimum 4500 
punktów. Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wezwania dostawcy do dostarczenia 
w terminie 3 dni komputera testowego o 
zaproponowanej przez niego konfiguracji, celem 
weryfikacji wyników procesora oraz innych 
wymagań komputera wraz z oryginalnym 
oprogramowaniem testującym.  

Karta graficzna Przydzielana dynamicznie lub statycznie pamięć, 
obsługa rozdzielczości 1920 x 1080, wyjście 
HDMI 

Pamięć Minimum 8 GB DDR4 z możliwością rozbudowy 
pamięci do minimum 12 GB 

Komunikacja Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 
10/100/1000Mb/s, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 
Bluetooth 

Wejścia/wyjścia 2 x USB 3.0, gniazdo słuchawkowe 
/mikrofonowe, czytnik kart pamięci 
SecureDigital Card, głośniki wewnętrzne, 
wbudowany mikrofon, wbudowana kamera HD, 
kensington lock konektor, zasilacz sieciowy 

Klawiatura Wodoodporna Klawiatura qwerty z klawiszami 
numerycznymi, obsługa języka - polski 
programisty, wbudowany intuicyjny touchpad 
wielodotykowy 

Rodzaj dysku wewnętrznego Solid-State Drive (SSD) o pojemności minimum 
256GB 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD-RW - wewnętrzna 

Waga Do 2 kg z baterią 

Wymiary Szerokość do 380 mm oraz głębokość do 260 
mm 

http://www.cpubenchmark.net/


Bateria Akumulator Li-Ion 

System operacyjny Najnowszy stabilny system w języku polskim w 
pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę 
użytkowników w technologii ActiveDirectory, 
zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem 
i konfigurację systemu w technologii Group 
Policy. System operacyjny musi być wstępnie 
preinstalowany przez producenta komputerów. 

Oprogramowanie dodatkowe Licencja oprogramowanie biurowego 1 

Gwarancja Gwarancja producenta realizowana przez 
autoryzowany serwis producenta przez okres 24 
miesięcy 

1 Microsoft Office Standard 2019 PL (najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania ofert) instalowane 

na stacjach roboczych niewyłącznej i nieograniczonej czasowo lub inny równoważny zintegrowany pakiet biurowy (zawierający co najmniej: 

edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do obsługi poczty elektronicznej i 

kalendarza) spełniający następujące kryteria równoważności: 

1. Oprogramowanie równoważne do oprogramowania, o którym mowa powyżej, musi spełniać następujące wymagania 

minimalne: 

a) wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

 pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski; 

 możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory);  

 użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we 
wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się; 

b) możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego); 

d) możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO); 

e) całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy technicznej w pakiecie; 

f) prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) instalacji udostępnianych przez producenta poprawek w ramach wynagrodzenia; 

g) wsparcie dla formatu XML; 

h)  możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji dokumentów tworzonych za pomocą aplikacji wchodzących w skład pakietów; 

i) automatyczne wypisywanie hiperłącz; 

j) możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach kalkulacyjnych; 

k) możliwość dodawania do dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych podpisów cyfrowych, pozwalających na stwierdzenie czy dany 

dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i nie został w żaden sposób zmieniony; 

l) możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych: w wypadku nieoczekiwanego zamknięcia 

aplikacji spowodowanego zanikiem prądu; 

m) prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, XLS, .XLSX, .PPT, .PPTX, w tym 

obsługa formatowania, makr, formuł, formularzy w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 

2013 i MS Office 2016; 

n) tworzenie i edycja dokumentów elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: 

posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu; 

 ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Rozporządzeniem 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 nr 0 poz. 526); 

 umożliwia wykorzystanie schematów XML; 

 wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem 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) wraz z późniejszymi 
zmianami; 

o) zawiera narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami 

(język makropoleceń, język skryptowy);  

p) umożliwia tworzenie drukowanych materiałów informacyjnych poprzez: 

 tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych; 

 tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów; 

 edycję poszczególnych stron materiałów; 

 podział treści na kolumny; 

 umieszczanie elementów graficznych; 

 wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej; 

 płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji; 

 eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF; 

 wydruk publikacji; 

 możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
q) edytor tekstów musi umożliwiać: 



 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; 

 wstawianie oraz formatowanie tabel; 

 wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

 wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne); 

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

 automatyczne tworzenie spisów treści; 

 formatowanie nagłówków i stopek stron; 

 śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności; 

 określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

 wydruk dokumentów; 

 wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących  

 z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną; 

 pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013 i 2016 z 
zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu; 

 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; 

 wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska 
udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i 
Prawnych; 

 wymagana jest zgodność z szablonami udostępnianymi przez Rządowe Centrum Legislacji, zawierającymi zestaw stylów 
wykorzystywanych do formatowania projektów aktów prawnych oraz makroinstrukcji służących w szczególności automatyzacji 
stosowania stylów, jak również weryfikacji niektórych nieprawidłowości przy redagowaniu aktu prawnego. 

r) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

 tworzenie raportów tabelarycznych; 

 tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kołowych; 

 tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, 
logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu; 

 tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki 
XML, webservice); 

 obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę 
statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych; 

 tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z 
tabeli przestawnych; 

 wyszukiwanie i zamianę danych; 

 wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego; 

 nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie: nagrywanie, tworzenie i edycję makr 
automatyzujących wykonywanie czynności; 

 formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem; 

 zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

 zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft 
Excel 2007, 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
s) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji multimedialnych umożliwiających: 

 drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

 zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; 

 nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

 opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera; 

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

 umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego; 

 odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

 możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

 prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 
widoczne są slajdy i notatki prezentera; 

 zapewniających zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania  

 MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013 i 2016. 
2. Oprogramowanie równoważne nie pogorszy funkcjonalności i współpracy z innymi systemami eksploatowanymi u 

Zamawiającego, a jego zastosowanie nie będzie wymagało żadnych nakładów związanych z dostosowaniem aktualnie działającej 

infrastruktury IT Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem 

i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-

programowego u Zamawiającego, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem i sprawnym działaniem infrastruktury 

sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokona niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie 

środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania. 

 

 

 



2. Charakterystyka komputera – 8 sztuk (wymagania minimalne): 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Obudowa  Obudowa typu tower o sumie wymiarów nie 
większej niż 80 cm, fabrycznie przystosowana do 
pracy w pionie jak i w poziomie, obudowa musi 
umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego 
w postaci linki metalowej oraz kłódki, każdy 
komputer powinien opatrzony być unikalnym 
numerem seryjnym umieszczonym na obudowie 
oraz wpisanym na stałe w BIOS, w ofercie 
wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta 

Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie 
producenta komputera, trwale oznaczona na etapie 
produkcji logiem producenta oferowanej jednostki 
dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w: 
– min. 2 sloty pamięci z obsługą do 32GB DDR4 
pamięci RAM, zintegrowana karta dźwiękowa 

Procesor Procesor 64 bitowy, 6 rdzeniowy, Turbo Boost,  
osiągający w teście Passmark CPU Mark (wynik z 
dnia 28.09.2019, wyniki dostępne na stronie: 
www.cpubenchmark.net) minimum 11500 
punktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
wezwania dostawcy do dostarczenia w terminie 3 
dni komputera testowego o zaproponowanej przez 
niego konfiguracji, celem weryfikacji wyników 
procesora oraz innych wymagań komputera wraz z 
oryginalnym oprogramowaniem testującym.  

Karta graficzna Przydzielana dynamicznie lub statycznie pamięć, 
Kompatybilna z Microsoft® DirectX 12, uzyskująca 
wynik co najmniej 1200 punktów w teście Passmark 
– G3D Mark (wynik z dnia 28.09.2019, wyniki 
dostępne na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). 
W przypadku zaoferowania karty graficznej nie 
uwzględnionej w w/w rankingu Wykonawca 
przeprowadzi powyżej wskazany test we własnym 
zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy 
oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą 
pracować z parametrami określonymi przez 
producenta danego podzespołu). 

Pamięć Minimum 8 GB DDR4 2666 MHz z możliwością 
rozbudowy pamięci do minimum 32 GB i minimum 1 
wolnym slotem pamięci 

Komunikacja Zintegrowana karta sieciowa Ethernet 
10/100/1000Mb/s 

Wejścia/wyjścia 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz 
komputera w tym min. 4 porty USB 3.0, min. 2 porty 
USB 3.1; z przodu obudowy i min 2 porty USB 2.0 z 
tyłu obudowy, wymagana ilość i rozmieszczenie (na 
zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp, Porty słuchawek i 
mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu 
obudowy, czytnik kart pamięci SecureDigital Card, 
VGA, HDMI, display port 

Urządzenia peryferyjne Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB, 
Klawiatura przewodowa z interfejsem USB. Mysz 
oraz klawiatura powinny być firmowe, tj. tej samej 
marki co komputer, sygnowane napisem lub logiem 
producenta komputera. 

Rodzaj dysku wewnętrznego Solid-State Drive (SSD) o pojemności minimum 
256GB 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD-RW - wewnętrzna 

Waga Do 6 kg 

System operacyjny Najnowszy stabilny system w języku polskim w pełni 
obsługujący pracę w domenie i kontrolę 
użytkowników w technologii ActiveDirectory, 
zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i 
konfigurację systemu w technologii Group Policy. 
System operacyjny musi być wstępnie 
preinstalowany przez producenta komputerów. 

Oprogramowanie Komplet sterowników dla wszystkich elementów 
wymagających sterowników, wchodzących w skład 
urządzenia. Dostęp do najnowszych kompatybilnych 
sterowników i uaktualnień na stronie producenta 
komputera, realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta 
numeru seryjnego komputera – do oferty należy 
dołączyć link strony. Sterowniki powinny być 
kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego 
systemem operacyjnym. 

Gwarancja Gwarancja producenta realizowana przez 
autoryzowany serwis producenta przez okres 36 
miesięcy 

 

3. Charakterystyka Monitora – 8 sztuk (wymagania minimalne): 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Matryca Matowa, podświetlenie LED, TN, min 18,5” 

Rozdzielczość 1366 x 768 (16:9) 

Liczba kolorów 16,7 mln  

Kąt widzenia Pionowa – 65 stopni, pozioma 90 stopni 

Jasność 200 cd/m2 

Kontrast 5000000 : 1 

Czas reakcji 5 ms 

Wejście sygnałowe VGA (D-sub) 

Dodatkowe parametry Możliwość zabezpieczenia linką, możliwość montażu 
na ścianie - VESA 

Waga Do 3 kg 

Gwarancja Gwarancja producenta realizowana przez 
autoryzowany serwis producenta przez okres 24 



miesięcy 

 

4. Charakterystyka urządzenia wielofunkcyjnego – 2 sztuki (wymagania minimalne): 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Rodzaj urządzenia Urządzenie wielofunkcyjne: drukarka, skaner, 
kopiarka 

Technologia druku Laserowy, monochromatyczny 

Maksymalny rodzaj nośnika A4 

Rozdzielczość druku w czerni (dpi) 2400 x 600, 600 x 600 

Maks. szybkość druku mono 34 str. / min. 

Podajnik papieru Minimum 250 arkuszy, dodatkowo obsługa papieru 
podajnikiem ręcznym 

Rozdzielczość optyczna skanowania [dpi] 600 x 600, 600 x 2400 

Dodatkowe parametry Skaner płaski, zakres zmniejszania i powiększania 
przy kopiowaniu: 25% - 400%, wyświetlacz, 
Możliwość pracy bezprzewodowej, Możliwość 
drukowania z urządzeń przenośnych, interfejs USB 
2.0 

Interfejs sieciowy WiFi zgodne ze standardem IEEE 802.11b/g/n, 
Ethernet 10/100 

Wbudowana pamięć Minimum 128 MB 

Waga Do 11 kg 

Wyposażenie Płyta CD z oprogramowaniem, Przewód zasilania, 
toner startowy na minimum 2000 stron 

Obsługiwane systemy operacyjne Linux, Windows 7, Windows 8, Windows Server 
2008, Windows Server 2012, Windows Server 2008 
R2, Windows Server 2012 R2, Mac OS X 10.10 

Gwarancja Gwarancja producenta realizowana przez 
autoryzowany serwis producenta przez okres 24 
miesięcy 

 

5. Projektora oraz ekranu projekcyjnego – 2 sztuki (wymagania minimalne): 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

Technologia obrazu LCD 

Rozdzielczość optyczna 1024 x 768 

Jasność min. 3400 ANSI lumenów (w trybie normalnym) 

Proporcje obrazu 4:3 

Moc lampy min.  225 W 

Żywotność lampy 10 000 (tryb normalny) 

Kontrast 16000:1 

Ogniskowa obiektywu Minimum pomiędzy 19 a 23 

Złącza 2 mini D-SUB, 2 x HDMI, wyjście/wejście Audio, 
złącze kompozytowe, 1 x USB 2.0 typu A, 1 x USB 
typu mini B, RJ-45 

Korekcja zniekształceń W pionie +/- 30 stopni, W poziomie +/- 30 stopni 

Wbudowane głośniki Minimum 16 W 

Zabezpieczenie Możliwość zabezpieczenia linką, hasłem, blokada 
klawiszy OSD, zabezpieczenie przed 



nieautoryzowanym użyciem 

Kompatybilność ze standardami wideo NTSC; PAL; PAL60; SECAM 

Dodatkowe parametry Sterowanie pilotem, konfiguracja OSD, możliwość 
montażu na suficie 

Waga Do 3,5 kg 

Gwarancja projektor/lampa Minimum 36 miesięcy 

Ekran projekcyjny  

Wysokość powierzchni projekcyjnej Minimum 150 cm 

Szerokość powierzchni projektowej Minimum 200 cm 

Format 4 : 3 

Materiał Matt white o grubości maksymalnie 0,36 mm, kolor 
biało czarny 

Rodzaj ekranu Półautomatyczny w obudowie metalowej z 
systemem automatycznego zatrzasku 

Mocowanie Sufit, ściana 

Gwarancja Minimum 24 miesiące 

 
 
 
 


