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Załącznik nr 1 
         (ODA–2410–101/2019) 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Część I 

Komputery przenośne z oprogramowaniem             

 

Zakres 1 

Komputer przenośny         szt. 1 

Specyfika:         

1. Typ: Komputer przenośny - laptop  
 
2. Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obliczeń 
matematycznych, programów graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 
 
3. Ekran: o przekątnej co najmniej 17 cali, minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080,  z matrycą matową lub 
antyrefleksyjną, IPS 
 
4. Pamięć operacyjna: co najmniej 16 GB (DDR4) 
 
5. Procesor: minimum 4 rdzenie, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7600 punktów 
 
6. Dysk twardy: minimum 128GB SSD (flash)+ 1TB HDD, możliwość zainstalowania pojemniejszego lub 
szybszego dysku 
 
7. Kamera internetowa: minimum HD 
 
8. Karta graficzna: zintegrowana + dedykowana min. 4GB RAM 
 
9. Rodzaje wejść/wyjść: 
• Wyjście karty graficznej 1 x wyjście HDMI 
• Standard interfejsu HDMI 
• WiFi IEEE 802.11b/n/ac 
• Złącza 1 x USB, 1 x USB 3.1 typ C, 2 x USB 3.1 
• Czytnik kart pamięci – min 1szt. (obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC) 
• Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 
• DC-in (wejście zasilania) – min. 1szt. 
• Minimalna liczba portów USB: 3 
• Port HDMI: tak 
• Wbudowany mikrofon: tak 
• Liczba głośników: 2 
 
10. Komunikacja: LAN: 100 Mbps, Bluetooth: Tak 
 
11. Obudowa: kolor srebrny 
 
12. Klawiatura: wydzielona numeryczna 
 
13. Touchpad 
 
14. Napęd optyczny: DVD+R/RW 
 
15. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Home PL 64-bitow, 
  
16. Gwarancja: producenta min. 2 lata. 
 
17. Dedykowany zasilacz zewnętrzny  posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 
 
18. Myszka przewodowa 
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19. Waga: max 2,9kg 
 

Zakres 2 

MS Office 2019 STD MOLP EDU – licencja dożywotnia       szt. 1 

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z dołączonymi  kluczami produktu 

 
Zakres 3 
 
Komputer przenośny           szt. 1 
  
Specyfika:  
1. Typ: Komputer przenośny - laptop  
 
2. Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obliczeń 
matematycznych, programów graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 
 
3. Ekran: o przekątnej co najmniej 15 cali, minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080,  z matrycą matową lub 
antyrefleksyjną, IPS 
 
4. Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB (DDR4) 
 
5. Procesor: minimum 4 rdzenie – 4 wątki, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6077 
punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 
 
6. Dysk twardy: minimum 256GB SSD + 1TB HDD, możliwość zainstalowania pojemniejszego lub 
szybszego dysku 
 
7. Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix 
 
8. Karta graficzna: zintegrowana + dedykowana min. 2GB RAM 
 
9. Rodzaje wejść/wyjść: 
• Czytnik kart pamięci – min. 1 szt. (obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, MMC) 
• Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 
• DC-in (wejście zasilania) – mi. 1 szt. 
• Minimalna liczba portów USB: 3 
• Port USB 3.0: tak 
• Port HDMI: tak 
• Port DisplayPort: tak 
• Wbudowany mikrofon: tak 
• Wejście mikrofonowe: tak 
• Liczba głośników: 2 
 
10. Komunikacja: WLAN: tak; standard ac/a/b/g/n; karta sieciowa: 10/100/1000; możliwość zamontowania 
modemu 3G lub LTE; Bluetooth: tak 
 
11. Bateria: Li-Ion czas pracy min. 120 min 
 
12. Obudowa: metalowa 
 
13. Klawiatura: wydzielona numeryczna, podświetlana 
 
14. Touchpad 
 
15. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PL 64-bitowy. 
 
16. Torba dostosowana do rozmiarów laptopa – kolor ciemny. 
 
17. Gwarancja: producenta min. 2 lata. 
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18. Dedykowany zasilacz zewnętrzny  posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 
 
19. Obudowa: ciemna lub srebrna 
 
20. Mysz komputerowa optyczna pozwalająca na płynną  
i precyzyjną pracę.  
 
 
Zakres 4 
 
MS Office 2019 STD MOLP EDU – licencja dożywotnia       szt. 1  
 
Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z dołączonymi  kluczami produktu 

 
Część II 
 
Komputer przenośny  z funkcją pióra dotykowego       szt.1  

 
Specyfikacja:  
1. Typ: Komputer przenośny - laptop  
2. Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeby obliczeń 
matematycznych, programów graficznych, programów CAD dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej. 
3. Ekran: o przekątnej co najmniej 14 cali ale nie większej niż 16, minimalnej rozdzielczości 1920 
x 1080,  z matrycą matową lub antyrefleksyjną, IPS, ekran dotykowy: 10-cio punktowa 
4. Pamięć operacyjna: co najmniej 16 GB 
5. Procesor: minimum 4 rdzenie – 4 wątki. 
6. Dysk twardy: minimum 512 GB SSD,  
7. Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix 
8. Karta graficzna: zintegrowana + dedykowana min. 2GB RAM 
9. Rodzaje wejść/wyjść: 
• Czytnik kart pamięci – Tak 
• Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 
• DC-in (wejście zasilania) – mi. 1 szt. 
• Minimalna liczba portów USB 3.0 sztuk: 3 
• Port HDMI: 1 
• czytnik linii papilarnych: Tak 
• mini Display Port: 1 szt 
• Wejście mikrofonowe: tak 
• Liczba głośników: 2 
• wbudowany mikrofon 
• karta dźwiękowa: HD Audio 
• Bluetooth 4.1: Tak 
• RJ-45 [LAN]: 1 szt 
• złącze stacji dokującej: OneLink+ 
• typ 1: Touchpad 
• typ 2: Trackpoint 
• Wacom Active ES. rysik z 2048 poziomami czułości 
możliwość składnia ekranu do funkcji tabletu 
10. Komunikacja: WLAN: tak; karta sieciowa przewodowa: 10/100/1000 Mbps 
• typ bezprzewodowej karty sieciowej: 802.11 b/g/n/ac, wbudowany modem: 4G/LTE 
11. Bateria: Li-Ion czas pracy min. 120 min 
13. Klawiatura: wydzielona numeryczna, odporność na zalanie: Tak 
14. Touchpad 
16. Torba dostosowana do rozmiarów laptopa – kolor ciemny. 
17. Gwarancja: producenta min. 2 lata. 
18. Dedykowany zasilacz zewnętrzny  posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 
17. Obudowa: ciemna  
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Część III 
 
Komputer stacjonarny           szt. 1   
 
Specyfikacja: 
Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb specjalistycznego oprogramowania 
graficznego, aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.  
Procesor: 
64 bitowy, pozwalający uzyskać wynik testu Passmark CPU Mark przynajmniej 11900   (wyniki testów 
dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), 
chłodzenie CPU: oryginalnie dołączane przez producenta do procesora  w wersji BOX. 
 
Płyta główna: 
ilość gniazd pamięci min: 2, 
obsługa trybu pamięci Dual-channel, 
obsługa maksymalnej wielkość pamięci:  min. 32GB 
zintegrowana karta dźwiękowa, 
zintegrowana karta sieciowa (10,100/1000 Mbps), 
 
Złącza wewnętrzne (nie mniej niż): 
2x PCI Express x16, 
2x PCI Express x1, 
1x złącze M.2  
6x SATA3, 
2x USB 2.0, 
2x USB 3.1, 
1x złącze zasilania wentylatora CPU, 
złącze ATX 24-pin 
złącze ATX12V 8-pin, 
 
Złącza na panelu tylnym (nie mniej niż): 
1 x PS/2 keyboard/mouse port 
1 x D-Sub  
1 x DVI-D  
1 x HDMI  
4 x USB 3.1 Gen 1  
2 x USB 2.0/1.1 
1 x RJ-45  
3 x audio Jack 3,5 mm 
 
Pamięć RAM: 
rozmiar pamięci: min. 16 GB, 
częstotliwość pracy: min. 2400 MHz, 
aluminiowy radiator na każdym module  
 
 
Dysk HDD: 
pojemność: min. 1 TB, 
pozwalający uzyskać wynik testu Average Bench w zakresie: 
średniej szybkości sekwencyjnego odczytu: min. 150 MB/s 
średniej szybkości sekwencyjnego zapisu: min. 146 MB/s 
(wyniki testu dostępne na stronie internetowej http://hdd.userbenchmark.com) 
 
 
Dysk SSD  
pojemność: min. 275 GB , 
pozwalający uzyskać wynik testu Average Bench w zakresie: 
średniej szybkości sekwencyjnego odczytu: min. 464 MB/s 
średniej szybkości sekwencyjnego zapisu: min. 300 MB/s 
(wyniki testu dostępne na stronie internetowej http://ssd.userbenchmark.com) 
 
 
Karta graficzna  
wymagane złącza (nie mniej niż): 1x DisplayPort, 1x DVI, 1x HDMI 
obsługiwane standardy min: OpenGL 4.5, DirectX 12 
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pozwalająca uzyskać wynik testu Passmark G3D Mark przynajmniej 4560  (wyniki testów dostępne na 
stronie internetowej https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php). 
 
Dodatkowa wewnętrzna karta sieciowa 10/100/1000  
 
Napęd optyczny DVD 
Czas dostępu dla: DVD : min. 145 ms, CD : min. 125 ms 
Minimalna prędkość odczytu: z płyt DVD z prędkością 16x, płyt CD 48x 
Minimalna prędkość zapisu: na płytach DVD z prędkością 24x, płytach CD 48x 
 
Zasilacz  
moc: min. 550 W, 
wbudowane zabezpieczenia: OVP, OLP, SCP, OCP, 
wentylator: min. 120 mm, 
złącza kablowe (nie mniej niż): 
1x ATX 24-pin, 
2x EPS 4-pin 12V, 
1xPCI Express-6-pin, 
2xSATA, 
3xMolex, 
 
Wewnętrzny czytnik kart pamięci 
Kolor: preferowany czarny 
Obsługiwane typy kart pamięci co najmniej: 
Compact Flash II , Memory Stick PRO , Memory Stick Duo , microSD , Memory Stick PRO Duo , miniSD, 
Memory Stick , MMC , SD , Compact Flash . 
 
Obudowa 
typ obudowy: Midi Tower, 
standard płyt głównych: ATX, mini ATX 
kolor: całkowicie czarny, 
złącza przy górnej krawędzi przedniego panelu obudowy (nie mniej niż): 
2x USB, 
1x USB 3.0 
1x mikrofonowe, 
1x słuchawkowe 
wnęki wewnętrzne (nie mniej niż): 
1x wnęka 2.5", 
2x wnęka 3,5", 
 
Klawiatura  
przewodowa, złącze USB, układ US o niskim skoku, poziomy enter, duży backspace, odporna na 
zachlapanie, składane nóżki, kolor czarny,   
 
Mysz  
laserowa, przewodowa, złącze USB, kolor czarny . 
 
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Profesional PL  64-bit. 
 
Gwarancja: minimum 24 miesiące 
 
Do zestawu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producentów podzespołów włącznie 
ze sterownikami poszczególnych urządzeń. 
 
 
Część IV 
 
Komputer stacjonarny, monitor 
 
Zakres 1 
 
Monitor            szt. 1 
 
Specyfikacja: 
przekątna:   co najmniej 23.8 cal 
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rodzaj matrycy:   IPS 
rodzaj podświetlenia:  LED/WLED 
typ matrycy:   matowa 
rozdzielczość nominalna: 1920x1080 
format obrazu:   16:9 
kontrast dynamiczny:  co najmniej 100M : 1 
kontrast typowy:  co najmniej 1000 : 1 
jasność:   co najmniej  250 cd/m2 
wielkość plamki:   
czas reakcji plamki:  maksymalnie 4ms 
kąt widzenia pion:  co najmniej 178 stopni 
kąt widzenia poziom:  co najmniej 178 stopni 
ilość wyświetlanych kolorów: co najmniej 16.7 milionów 
złącza:    D-Sub, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 
zgodność z technologią HDCP: wymagana 
głośniki:   wbudowane 
kolor obudowy:   czarny 
gwarancja:   co najmniej 2 lata gwarancji producenta 
 

Zakres 2 

Komputer stacjonarny          szt. 1 

Specyfikacja:  
Zastosowanie: Komputer  będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obliczeń 

matematycznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Procesor: 
64 bitowy, pozwalający uzyskać wynik testu Passmark CPU Mark przynajmniej 8075  (wyniki testów 
dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), 
chłodzenie CPU: oryginalnie dołączane przez producenta do procesora  w wersji BOX. 
 
Płyta główna: 
ilość gniazd pamięci min: 2, 
obsługa trybu pamięci Dual‐channel, 
obsługa maksymalnej wielkość pamięci:  min. 32GB 
zintegrowana karta dźwiękowa, 
zintegrowana karta sieciowa (10,100/1000 Mbps), 
 
Złącza wewnętrzne (nie mniej niż): 
2x PCI Express x16, 
2x PCI Express x1, 
1x złącze M.2  
6x SATA3, 
2x USB 2.0, 
2x USB 3.1, 
1x złącze zasilania wentylatora CPU, 
złącze ATX 24‐pin 
złącze ATX12V 8‐pin, 
 
Złącza na panelu tylnym (nie mniej niż): 
1 x PS/2 keyboard/mouse port 
1 x D‐Sub  
1 x DVI‐D  
1 x HDMI  
4 x USB 3.1 Gen 1  
2 x USB 2.0/1.1 
1 x RJ‐45  
3 x audio Jack 3,5 mm 
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Pamięć RAM: 
rozmiar pamięci: min. 8 GB, 
częstotliwość pracy: min. 2400 MHz, 
aluminiowy radiator na każdym module, 
 
Dysk HDD: 
pojemność: min. 1 TB, 
pozwalający uzyskać wynik testu Average Bench w zakresie: 
średniej szybkości sekwencyjnego odczytu: min. 150 MB/s 
średniej szybkości sekwencyjnego zapisu: min. 146 MB/s 
(wyniki testu dostępne na stronie internetowej http://hdd.userbenchmark.com) 
 
Napęd optyczny DVD 
Czas dostępu dla: DVD : min. 145 ms, CD : min. 125 ms 
Minimalna prędkość odczytu: z płyt DVD z prędkością 16x, płyt CD 48x 
Minimalna prędkość zapisu: na płytach DVD z prędkością 24x, płytach CD 48x 
 
Zasilacz  
moc: min. 500 W, 
wbudowane zabezpieczenia: OCP ‐ zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem, OLP ‐ zabezpieczenie 
przeciążeniowe, OVP ‐ zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem, przeciwzwarciowe, SCP ‐ 
zabezpieczenie zwarciowe, 
wentylator: min. 120 mm, 
złącza kablowe (nie mniej niż): 
1x ATX 24‐pin, 
2x EPS 4‐pin 12V, 
1xPCI Express‐6‐pin, 
2xSATA, 
3xMolex, 
 
Wewnętrzny czytnik kart pamięci 
Kolor: preferowany czarny 
Obsługiwane typy kart pamięci co najmniej: 
Compact Flash II , Memory Stick PRO , Memory Stick Duo , microSD , Memory Stick PRO Duo , miniSD, 
Memory Stick , MMC , SD , Compact Flash . 
 
Obudowa 
typ obudowy: Midi Tower, 
standard płyt głównych: ATX, mini ATX 
kolor: całkowicie czarny, 
złącza przy górnej krawędzi przedniego panelu obudowy (nie mniej niż): 
2x USB, 
1x USB 3.0 
1x mikrofonowe, 
1x słuchawkowe 
wnęki wewnętrzne (nie mniej niż): 
3x wnęka 2.5", 
2x wnęka 3,5", 
 
Klawiatura  
przewodowa, złącze USB, układ US o niskim skoku, poziomy enter, duży backspace, odporna na 
zachlapanie, składane nóżki, kolor czarny,   
 
Mysz optyczna 
z rolką, 3 przyciski (w tym 1 pokrętło), złącze USB, kolor czarny 
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Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL 64‐bit. 
 
Gwarancja: minimum 24 miesiące 
 
Do zestawu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producentów podzespołów włącznie 
ze sterownikami poszczególnych urządzeń. 
 

Część V 

Komputer przenośny z oprogramowaniem Microsoft Office   

Zakres 1 

Komputer przenośny          szt. 1 
 
Specyfikacja:  
1. Typ: Komputer przenośny - laptop  
 
2. Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obliczeń 
matematycznych, programów graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 
 
3. Ekran: o przekątnej co najmniej 17 cali, minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080,  z matrycą matową lub 
antyrefleksyjną, IPS 
 
4. Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB (DDR4) 
 
5. Procesor: minimum 4 rdzenie – 4 wątki, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6077 
punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 
 
6. Dysk twardy: minimum 256GB SSD + 1TB HDD, możliwość zainstalowania pojemniejszego lub 
szybszego dysku 
 
7. Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix 
 
8. Karta graficzna: zintegrowana + dedykowana min. 2GB RAM 
 
9. Rodzaje wejść/wyjść: 
• Czytnik kart pamięci – min. 1 szt. (obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, MMC) 
• Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 
• DC-in (wejście zasilania) – mi. 1 szt. 
• Minimalna liczba portów USB: 3 
• Port USB 3.0: tak 
• Port HDMI: tak 
• Port DisplayPort: tak 
• Wbudowany mikrofon: tak 
• Wejście mikrofonowe: tak 
• Liczba głośników: 2 
 
10. Komunikacja: WLAN: tak; standard ac/a/b/g/n; karta sieciowa: 10/100/1000; możliwość zamontowania 
modemu 3G lub LTE; Bluetooth: tak 
 
11. Bateria: Li-Ion czas pracy min. 120 min 
 
12. Obudowa: metalowa 
 
13. Klawiatura: wydzielona numeryczna, podświetlana 
 
14. Touchpad 
 
15. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PL 64-bitowy. 
 
16. Torba dostosowana do rozmiarów laptopa – kolor ciemny. 
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17. Gwarancja: producenta min. 2 lata. 
 
18. Dedykowany zasilacz zewnętrzny  posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 
 
17. Obudowa: ciemna lub srebrna 
 

Zakres 2 

Oprogramowaniem Microsoft Office 2016        szt. 1 
 
Oprogramowaniem Microsoft Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Uczniów licencja dożywotnia. 
 
W przypadku oprogramowania OFFICE Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z dołączonymi 
kluczami produktu.  
 
Część VI 
 
Komputery przenośne, oprogramowanie 
 
Zakres 1 
 
Komputer przenośny           szt. 1  
  
Specyfikacja: 
1. Typ: Komputer przenośny - laptop  
 
2. Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej. 
 
3. Ekran: o przekątnej co najmniej 17 cali, minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080,  z matrycą matową lub 
antyrefleksyjną, IPS 
 
4. Pamięć operacyjna: co najmniej 4 GB (DDR3) 
 
5. Procesor: minimum 2 rdzenie - 4 wątki, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4160 
punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 
 
6. Dysk twardy: minimum 1TB HDD, możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku M.2 
(HDD, SSD lub hybrydowego) 
 
7. Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix 
 
8. Karta graficzna: zintegrowana 
 
9. Rodzaje wejść/wyjść: 
• Czytnik kart pamięci – min. 1 szt. (obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, MMC) 
• Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 
• DC-in (wejście zasilania) – mi. 1 szt. 
• Minimalna liczba portów USB: 3 
• Port USB 3.0: tak 
• Port HDMI: tak 
• Port DisplayPort: tak 
• Wbudowany mikrofon: tak 
• Wejście mikrofonowe: tak 
• Liczba głośników: 2 
 
10. Komunikacja: WLAN: tak; standard ac/a/b/g/n; karta sieciowa: 10/100/1000; możliwość zamontowania 
modemu 3G lub LTE; Bluetooth: tak 
 
11. Bateria: Li-Ion czas pracy min. 120 min 
 
12. Waga: maksymalnie 2 kg 
 
13. Klawiatura: numeryczna 
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14. Touchpad 
 
15. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PL 64-bitowy. 
 
16. Torba dostosowana do rozmiarów laptopa – kolor ciemny. 
 
17. Gwarancja: producenta min. 2 lata. 
 
18. Dedykowany zasilacz zewnętrzny  posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 
 
17. Obudowa: ciemna lub srebrna 
 
18. Wbudowany lub zewnętrzny czytnik CD/DVD 
 
19. Adapter HDMI do VGA 
 
Zakres 2 
 
Oprogramowaniem Microsoft Office MOLP EDU 2016     szt. 1 
 
W przypadku oprogramowania OFFICE Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z dołączonymi 
kluczami produktu.  
 
Zakres 3 
 
Komputer przenośny           szt. 1 
  
Specyfikacja:  
1. Typ: Komputer przenośny - laptop  
 
2. Zastosowanie: Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej. 
 
3. Ekran: o przekątnej co najmniej 15 cali, minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080,  z matrycą matową lub 
antyrefleksyjną, IPS 
 
4. Pamięć operacyjna: co najmniej 4 GB (DDR3) 
 
5. Procesor: minimum 2 rdzenie - 4 wątki, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 3612 
punktów (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 
 
6. Dysk twardy: minimum 1TB HDD, możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku M.2 
(HDD, SSD lub hybrydowego) 
 
7. Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix 
 
8. Karta graficzna: zintegrowana 
 
9. Rodzaje wejść/wyjść: 
• Czytnik kart pamięci – min. 1 szt. (obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, MMC) 
• Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 
• DC-in (wejście zasilania) – mi. 1 szt. 
• Minimalna liczba portów USB: 3 
• Port USB 3.0: tak 
• Port HDMI: tak 
• Port DisplayPort: tak 
• Wbudowany mikrofon: tak 
• Wejście mikrofonowe: tak 
• Liczba głośników: 2 
 
10. Komunikacja: WLAN: tak; standard ac/a/b/g/n; karta sieciowa: 10/100/1000; możliwość zamontowania 
modemu 3G lub LTE; Bluetooth: tak 
 
11. Bateria: Li-Ion czas pracy min. 120 min 
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12. Waga: maksymalnie 2 kg 
 
13. Klawiatura: numeryczna 
 
14. Touchpad 
 
15. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PL 64-bitowy. 
 
16. Torba dostosowana do rozmiarów laptopa – kolor ciemny. 
 
17. Gwarancja: producenta min. 2 lata. 
 
18. Dedykowany zasilacz zewnętrzny  posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 
 
19. Obudowa: ciemna lub srebrna 
 
 
Zakres 4 
 
Oprogramowaniem Microsoft Office MOLP EDU 2016      szt. 1 
 
W przypadku oprogramowania OFFICE Zamawiający wymaga dostarczenia licencji wraz z dołączonymi 
kluczami produktu.  
 
Część VII 
 
Komputer stacjonarny i drukarka laserowa 

Zakres 1 

Komputer stacjonarny           szt. 1 

Zastosowanie: Komputer  będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, obliczeń 
matematycznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. 

Procesor: 
64 bitowy, pozwalający uzyskać wynik testu Passmark CPU Mark przynajmniej 8075  (wyniki testów 
dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), 
chłodzenie CPU: oryginalnie dołączane przez producenta do procesora  w wersji BOX. 
 
Płyta główna: 
ilość gniazd pamięci min: 2, 
obsługa trybu pamięci Dual-channel, 
obsługa maksymalnej wielkość pamięci:  min. 32GB 
zintegrowana karta dźwiękowa, 
zintegrowana karta sieciowa (10,100/1000 Mbps), 
 
Złącza wewnętrzne (nie mniej niż): 
2x PCI Express x16, 
2x PCI Express x1, 
1x złącze M.2  
6x SATA3, 
2x USB 2.0, 
2x USB 3.1, 
1x złącze zasilania wentylatora CPU, 
złącze ATX 24-pin 
złącze ATX12V 8-pin, 
 
Złącza na panelu tylnym (nie mniej niż): 
1 x PS/2 keyboard/mouse port 
1 x D-Sub  
1 x DVI-D  
1 x HDMI  
4 x USB 3.1 Gen 1  
2 x USB 2.0/1.1 
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1 x RJ-45  
3 x audio Jack 3,5 mm 
 
Pamięć RAM: 
rozmiar pamięci: min. 8 GB, 
częstotliwość pracy: min. 2400 MHz, 
aluminiowy radiator na każdym module, 
 
Dysk HDD: 
pojemność: min. 1 TB, 
pozwalający uzyskać wynik testu Average Bench w zakresie: 
średniej szybkości sekwencyjnego odczytu: min. 150 MB/s 
średniej szybkości sekwencyjnego zapisu: min. 146 MB/s 
(wyniki testu dostępne na stronie internetowej http://hdd.userbenchmark.com) 
 
Napęd optyczny DVD 
Czas dostępu dla: DVD : min. 145 ms, CD : min. 125 ms 
Minimalna prędkość odczytu: z płyt DVD z prędkością 16x, płyt CD 48x 
Minimalna prędkość zapisu: na płytach DVD z prędkością 24x, płytach CD 48x 
 
Zasilacz  
moc: min. 500 W, 
pasywny układ PFC 
wbudowane zabezpieczenia 
wentylator: min. 120 mm, 
złącza kablowe (nie mniej niż): 
1x ATX 24-pin, 
2x EPS 4-pin 12V, 
1xPCI Express-6-pin, 
2xSATA, 
3xMolex, 
 
Wewnętrzny czytnik kart pamięci 
Kolor: preferowany czarny 
Obsługiwane typy kart pamięci co najmniej: 
Compact Flash II , Memory Stick PRO , Memory Stick Duo , microSD , Memory Stick PRO Duo , miniSD, 
Memory Stick , MMC , SD , Compact Flash . 
 
Obudowa 
typ obudowy: Midi Tower, 
standard płyt głównych: ATX, mini ATX 
kolor: całkowicie czarny, 
złącza przy górnej krawędzi przedniego panelu obudowy (nie mniej niż): 
2x USB, 
1x USB 3.0 
1x mikrofonowe, 
1x słuchawkowe 
wnęki wewnętrzne (nie mniej niż): 
3x wnęka 2.5", 
2x wnęka 3,5", 
 
 
 
Klawiatura  
przewodowa, złącze USB, układ US o niskim skoku, poziomy enter, duży backspace, odporna na 
zachlapanie, składane nóżki, kolor czarny,   
 
 
Mysz optyczna 
z rolką, 3 przyciski (w tym 1 pokrętło), złącze USB, kolor czarny 
 
Zainstalowany system operacyjny: Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit. 
 
Gwarancja: minimum 24 miesiące od daty dostawy 
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Do zestawu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producentów podzespołów włącznie 
ze sterownikami poszczególnych urządzeń. 
 
Zakres 2 

Drukarka laserowa kolorowa z automatycznym duplexem      szt. 1 
(HP LJ Pro M227fdn)     760 PLN netto 

Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia drukarka laserowa kolorowa z automatycznym duplexem 

technologia laserowa kolorowa 

format A4 

standardowa pamięć min. 256 MB 

miesięczne obciążenie (cykl roboczy) min. 40 000 stron 

szybkość procesora min. 800 MHz 

Parametry druku 

automatyczny druk dwustronny tak 

rozdzielczość druku mono min. 600x600 dpi 

rozdzielczość druku kolor min. 600x600 dpi 

szybkość drukowania mono min.  21 stron A4/min 

szybkość drukowania kolor min.  21 stron A4/min 

Obsługa nośników 

liczba podajników w standardzie min. 1 

pojemność podajnika papieru min. 250 arkuszy 

pojemność odbiornika papieru min. 100 arkuszy 

możliwość drukowania kopert tak  

obsługiwane  rodzaje  nośników papier zwykły, papier do druku laserowego, papier fotograficzny, 
 papier szorstki, papier welinowy, koperty, etykiety, karton.  

obsługiwane  formaty  nośników  A4, A5, A6, B5, koperty 

standardowe języki drukarki PCL5, PCL6, PS, PCLm5, PDF 

Komunikacja 

standard USB 2.0 Hi-Speed 

druk w sieci LAN ethernet 10/100 Mb/s lub szybszy 

Obsługiwane systemy 

Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitowy lub 64-bitowy, Linux 

Wyposażenie 

Wkłady startowe z tonerem, przewód zasilający, podręcznik użytkownika, dokumentacja drukarki 
i oprogramowanie na płycie CD, przewód USB dł. min. 1,8 m 

Gwarancja 

min. 24 miesiące 

 
 
Część VIII 
 
Dyski twarde, zasilacze  komputerowe, pamięci RAM   
 
Zakres 1 
 
Dyski  twarde             szt. 5 

Specyfikacja: 
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 Typ : magnetyczny 
 Interfejs : Serial ATA II, Serial ATA III 
 Pojemność : 1000GB 
 Pamięć cache : 64MB 
 Format szerokości : 3.5 cala 
 Prędkość obrotowa : 7200 obr./min. 
Gwarancja min. 24 miesiące 

Zakres 2 
 

Zasilacze komputerowe          szt. 5 
 
Specyfikacja: 

 Moc : 500W 
 Ilość wentylatorów chłodzących : 1 
 Wtyczka zasilania [pin] : ATX 20pin, ATX 24pin, 1 x 6-pin PEG, 2 x SATA 
 Standard : ATX 
Gwarancja min. 24 miesiące 

 

Zakres 3 

Pamięci RAM           szt. 15 

Specyfikacja: 
Pamięć RAM do płyty głównej Gigabyte GA-H61M-S2PV 
15 x 8 GB lub 30 x 4 GB, DDR3, 1.5V , 1333MHz 

Gwarancja min. 24 miesiące 

 

Część IX 

Drukarka             szt. 1 

Specyfikacja: 

Urządzenie Opis 
Drukarka - jednostronna sublimacyjna do Systemu Personalizacji Legitymacji 

Studenckich i Doktoranta wyposażona w koder kart stykowych i 
zbliżeniowych Omnikey oraz kompatybilna z Systemem OPTicamp Perso;  

- drukarka powinna być zainstalowana i skonfigurowana zgodnie z systemem 
OPTicamp Perso, a protokół odbioru zostanie podpisany po poprawnym 
wydrukowaniu legitymacji studenckiej; 

- możliwością rozbudowy/aktywacji o wydruk dwustronny; 
- rozdzielczość min. 600x300 dpi (w kolorze i druku monochromatycznym) lub 

300x1200 dpi (tylko w druku monochromatycznym); 
- prędkość druku: w kolorze (YMCKO) – min. 190 kart/h, w wydruku 

monochromatycznym min. 600 kart/h; 
- opcjonalna prędkość druku dwustronnego (MCKO-K) min.140 kart/h; 
- zasobniki: wejściowy i wyjściowy o pojemności min. 100 szt. kart o grubości 

0,76 mm oraz odbiornik kart odrzuconych min. 30 szt. kart o grubości 0,76 
mm; 

- możliwość wydruku na kartach o grubości do min. 1,25 mm; 
- akcesoria: Kabel USB;   
- typ obsługiwanych kart: CR80 - PVC, PET, ABS, Composite PVC; 
- z Windows (32/64 bits), Mac OS X, Linux;  
- pamięć RAM min. 32Mb; 
- interface USB i Ethernet; 
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- zabezpieczenie antykradzieżowe Kensington Lock; 
- poziom hałasu max.48 dB; 
- gwarancja min. 2 lata; 
 

 

 

Część X 

Serwer i oprogramowanie do systemu obsługi ELS i ELD 

Zakres 1 

Serwer            szt.1 

Specyfikacja: 

Obudowa - Typu RACK, wysokość nie więcej niż 1U; 
- Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej; 
- Ramię porządkujące kable z tyłu serwera; 

Płyta główna - Jednoprocesorowa; 
- Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera 
- Możliwość instalacji procesorów 6-rdzeniowych; 
- Zainstalowany moduł TPM 2.0 
- 3 złącza PCI Express generacji 3, w tym: 2 fizyczne złącza o prędkości x8, 1 
fizyczne złącze o prędkości x4, możliwość zainstalowania risera umożliwiającego 
instalację kart Full Height 
- 4 gniazda pamięci RAM z obsługą 64GB pojemności; 
- 4 zintegrowane porty SATA z możliwością konfiguracji RAID 0, 1, 10 oraz wsparciem 
dla systemów z rodziny Windows i Linux 
- Wsparcie dla technologii: Dual Channel, ECC 

Procesory - Procesor 4-rdzeniowy 
- architektura x86 
- Taktowanie bazowe 3,5GHz 
- 8MB pamięci cache lub równoważny osiągający wynik Average CPU Mark 11111 pkt. 
Wynik musi być dostępny na stronie https://www.cpubenchmark.net 

Pamięć RAM - 32 GB pamięci RAM 
- DDR4 Registered 
- 2666Mhz 

Dyski twarde i 
napędy 

- Zainstalowane 4 szt. dysków SAS 12G 300GB 10000 obr./min. 512n HOTPLUG 
- Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug; 
- Możliwość rozbudowy do 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug; 
- Możliwość zainstalowania napędu DVD-RW 

Kontrolery LAN - Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI 
Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI, 
WoL oraz PXE boot; 

Kontrolery I/O - Zainstalowany kontroler RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,6,50,60 posiadający 2GB 
pamięci cache; 
- Możliwość zainstalowania kontrolera RAID obsługującego dyski NVMe 
- Możliwość zainstalowania dwóch nośników flash o pojemności 64GB w konfiguracji 
RAID-1 rozwiązanie dedykowane dla hypervisora, niezajmujące zatok dla dysków hot-
plug 

Porty - Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera, możliwość 
zamontowania dedykowanego portu VGA z przodu serwera 
- 2 porty USB 3.1 Gen 1 na panelu przednim; 
- 2 porty USB 2.0 dostępne z tyłu serwera; 
- 2 porty USB 3.1 Gen 2dostępne z tyłu serwera; 
- Możliwość instalacji jednego portu serial; 
- Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie 
zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń 
zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera; 

Zasilanie, 
chłodzenie 

- Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy 
minimalnej nie większej niż 460W; 
- Redundantne wentylatory hotplug; 
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Zarządzanie - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania 
zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: 

  1- niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający  
pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; 
  2- dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji 
wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej 
komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; 
  3- dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH; 
  4- zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii; 
  5- zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) 
  6- możliwość przejęcia konsoli tekstowej 
  7- możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie 
  8- przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość 
montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym 
(cyfrowy KVM) 
  9- obsługa serwerów proxy (autentykacja) 
10- Obsługa VLAN 
11- możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU) 
12- wsparcie dla protokołu SSDP 
13- obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3 
14- obsługa protokołu LDAP 
15- integracja z HP SIM 
16- synchronizacja czasu poprzez protokół NTP 
17- możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień 
karty zarządzającej 

- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta 
serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów 
operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o 
informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu 
umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, 
płyta główna, procesory, pamięć operacyjna); 
- Możliwość zainstalowania dedykowanej (lub zintegrowana) pamięci flash o 
pojemności minimum 16 GB; umożliwiającej możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub 
aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez 
użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN oraz 
umożliwiającej możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, 
sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej 
serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza 
obrębem karty zarządzającej. 
- Możliwość zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie 
zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu; - funkcjonalność nie 
wymagana – opcja rozbudowy. 

Wspierane OS - Microsoft Windows Server 2019, 2016 
- VMWare vSphere 6.7, 6.5 
- Suse Linux Enterprise Server 12 
- Red Hat Enterprise Linux 7 

Gwarancja - 3 lata gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowanym czasem wizyty 
certyfikowanego serwisanta  
- Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników 
dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego 
serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w 
ofercie; 

Dokumentacja, 
inne 

- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych 
serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją 
producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie 
wykonawcy lub producenta; 
- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w 
UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta; 
- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w 
najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
strony www producenta serwera; 
- Możliwość wykonania aktualizacji BIOS z nośnika USB 

 

Zakres 2 
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Oprogramowanie SQL i licencje SQL   

‐ SQLSvrStd 2017 SNGL OLP NL Acdmc + nośnik (jeśli dostępny) 

‐ SQLCAL 2017 SNGL OLP NL Acdmc DvcCA  ‐ szt.10 

 


