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

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
 
Część I 

Urządzenie wielofunkcyjne z automatycznym duplexem 
 

                 

Urządzenie wielofunkcyjne         szt. 1 

 Specyfikacja : LJ P426fdn)  1180 PLN netto 

Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia  wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

technologia  laserowa monochromatyczna 

format  A4 

standardowa pamięć  min. 256 MB 

miesięczne obciążenie  min. 80000 stron 

szybkość procesora  min. 1200 MHz 

Parametry druku 

automatyczny druk dwustronny 

rozdzielczość druku mono  min. 1200x1200 dpi lub wyższa 

szybkość drukowania mono  min.  38 stron A4/min 

Parametry skanera 

technologia  skanowania  CIS 

skanowanie w kolorze  

skanowanie dwustronne 

skanowanie do e-maila 

optyczna rozdzielczość skanowania  1200x1200 dpi lub wyższa 

kodowanie koloru  24 bit 

skala szarości  256 poziomów lub więcej 

skanowanie do plików w formacie  JPEG, PDF 

Parametry kopiowania 

rozdzielczość  kopiowania (nie mniej niż:) 600x600 dpi 

szybkość kopiowania (nie mniej niż:)   38 kopii/min 

zakres skalowania  25 - 400 %  
ustawiana liczba kopii  1 - 99 lub więcej 

automatyczne kopiowanie dwustronne 

Obsługa nośników 

maksymalna gramatura nośników  175 g/m² lub więcej 

liczba podajników w standardzie             3 

automatyczny podajnik dokumentów  pojemność min. 50 arkuszy 

podajnik na pojedyncze arkusze  

pojemność głównego podajnika papieru   min. 250 arkuszy 
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pojemność odbiornika papieru  min. 150 arkuszy 

możliwość drukowania kopert  

pojemność podajnika (koperty)  10 sztuk lub więcej 

obsługiwane  rodzaje  nośników  papier zwykły, papier do druku laserowego, papier o niskiej   
gramaturze, papier bond, papier kolorowy, papier makulaturowy,  koperty, etykiety, folie przezroczyste 

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

standardowe języki drukarki  PCL5, PCL6, emulacja PS3, PDF 

Komunikacja 

standardowe  rozwiązanie  komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed 

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

drukowanie z chmury  

drukowanie z urządzeń mobilnych  

Obsługiwane systemy 

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

Wyposażenie 

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

Gwarancja 
min. 24 miesiące 

 

Część II 

Monitor            szt.1 
 
Specyfikacja: 
 Przekątna min: 30" 
 Standard: Full HD 
 Rozdzielczość: 1920 x 1080 
 Format obrazu: 16:9 
 Zakrzywiona matryca: Tak 
 Jasność min: 250 cd/m2 
 Częstotliwość odświeżania min : 60 Hz 
 Funkcje monitora: możliwość montażu na ścianie; możliwość pochylenia panelu 
 HDMI: Tak 
 VGA (RGB): Tak 
 Displayport: Tak 
 Wyjście słuchawkowe minijack: Tak 
 Wymagana gwarancja minimum 24 miesiące 

 
Do zestawu należy dołączyć całość akcesoriów dostarczanych przez producenta włącznie ze sterownikami 
 
 
Część III 
 
Urządzenia sieciowe (switch)           szt. 2 
 
Specyfikacja: 
Warstwa przełączania L2,  
Architektura sieci GigabitEthernet,  
Liczba portów 10/100/1000 Mbps-8,  
Tryb przekazywania Store-and-forward, 
Prędkość przekazywania 11.8 Mpps, 
Przepustowość 16Gb/s, 
Rozmiar tablicy adresów MAC 4096, 
Obsługiwane protokoły i standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u 
Typ obudowy Rack, 
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Wentylator nie, 
Zasilacz wewnętrzny, 
Zasilanie 100 – 240 VAC sieciowe. 
Gwarancja min. 24 miesiące 
 
 
Część IV 

Urządzenie wielofunkcyjne z duplexem       szt. 1 

 
Specyfikacja: 
Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

technologia laserowa monochromatyczna 

format A4 

standardowa pamięć min. 256 MB 

miesięczne obciążenie min. 75000 stron 

szybkość procesora min. 800 MHz 

Parametry druku 

automatyczny druk dwustronny 

rozdzielczość druku mono min. 1200x1200 dpi lub wyższa 

szybkość drukowania mono min.  40 stron A4/min 

Parametry skanera 

technologia  skanowania CIS 

skanowanie w kolorze  

skanowanie dwustronne 

skanowanie do e-maila 

optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi lub wyższa 

kodowanie koloru 24 bit 

skala szarości 256 poziomów lub więcej 

skanowanie do plików w formacie JPEG, PDF, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF 

Parametry kopiowania 

rozdzielczość  kopiowania (nie mniej niż:) 300x300 dpi 

szybkość kopiowania (nie mniej niż:)  40 kopii/min 

zakres skalowania 25 - 400 %  
ustawiana liczba kopii 1 - 99 lub więcej 

automatyczne kopiowanie dwustronne 

Obsługa nośników 

maksymalna gramatura nośników 190 g/m² lub więcej 

liczba podajników w standardzie 3 

automatyczny podajnik dokumentów pojemność min. 50 arkuszy 

podajnik na pojedyncze arkusze 

pojemność głównego podajnika papieru min. 500 arkuszy 

pojemność odbiornika papieru min. 350 arkuszy 

możliwość drukowania kopert  

pojemność podajnika (koperty) 10 sztuk lub więcej 
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obsługiwane  rodzaje  nośników papier zwykły, papier do druku laserowego, papier laminowany, 
papier kolorowy, papier makulaturowy, koperty, etykiety, folie, 
karton 

obsługiwane  formaty  nośników:  A4, A5, A6, B5, B6, koperty 

standardowe języki drukarki PCL5, PCL6, PCLm, emulacja PS3 

 

Komunikacja 

standardowe  rozwiązanie  komunikacyjne USB 2.0 Hi-Speed 

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

drukowanie Wi-Fi 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct 

drukowanie z urządzeń mobilnych  

Obsługiwane systemy 

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

Wyposażenie 

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

Gwarancja 
min. 12 miesięcy 

 
Część V 
 
Drukarka laserowa z duplexem automatycznym       szt. 1 
 
Specyfikacja: 
Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia drukarka laserowa 

technologia laserowa monochromatyczna 

format A4 

standardowa pamięć min. 256 MB 

miesięczne obciążenie (cykl roboczy) min. 80 000 stron 

szybkość procesora min. 1200 MHz 

Parametry druku 

rozdzielczość druku mono/kolor min. 600x600 dpi 

automatyczny druk dwustronny tak 

szybkość drukowania mono/kolor min.  38 stron A4/min 

Obsługa nośników 

liczba podajników w standardzie min. 2 

pojemność głównego podajnika papieru min. 250 arkuszy 

pojemność odbiornika papieru min. 150 arkuszy 

możliwość drukowania kopert tak 

obsługiwane  rodzaje  nośników papier zwykły, papier do druku laserowego, papier bond, papier 
 broszurowy, papier błyszczący (foto), papier o niskiej 
gramaturze,  papier makulaturowy, folie, koperty, etykiety 

obsługiwane  formaty  nośników  A4, A5, A6, B5, (JIS), B6(JIS), koperty 

standardowe języki drukarki PCL6, PCL5, PCLm, PDF, PS3 (emulacja) 

Komunikacja 

standard USB 2.0 Hi-Speed 
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druk w sieci LAN ethernet 10/100/1000 Mb/s 

drukowanie z urządzeń mobilnych  

Obsługiwane systemy 

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

 

Wyposażenie 

Wkład startowy 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 VI 
 
Urządzenia wielofunkcyjne 
 
Zakres 1       
Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe z duplexem automatycznym   szt. 1 
 
Specyfikacja: CLJ Pro M281fdn) 930 PLN netto 
Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

technologia laserowa kolorowa 

format A4 

standardowa pamięć min. 256 MB 

miesięczne obciążenie min. 40000 stron 

szybkość procesora min. 800 MHz 

Parametry druku 

rozdzielczość druku mono/kolor min. 600x600 dpi 

automatyczny druk dwustronny 

szybkość drukowania mono/kolor min.  21 stron A4/min 

szybkość drukowania dwustronnego:  min. 12 stron A4/min 

Parametry skanera 

technologia  skanowania CIS 

skanowanie w kolorze  

optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi lub wyższa 

kodowanie koloru 24 bit 

skala szarości 256 poziomów lub więcej 

skanowanie do plików w formacie JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF 

Parametry kopiowania 

rozdzielczość  kopiowania (nie mniej niż:) 600x600 dpi 

kopiowanie w kolorze 

szybkość kopiowania (nie mniej niż:) 21 kopii/min 

zakres skalowania 25 - 400 %  
ustawiana liczba kopii 1 - 99 lub więcej 

Obsługa nośników 

maksymalna gramatura nośników 160 g/m² lub więcej 

liczba podajników w standardzie 3 
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pojemność głównego podajnika papieru min. 250 arkuszy 

pojemność odbiornika papieru min. 100 arkuszy 

możliwość drukowania kopert  

obsługiwane  rodzaje  nośników papier zwykły, papier do druku laserowego, papier bond, papier 
 broszurowy, papier błyszczący (foto), papier o niskiej 
gramaturze,  papier makulaturowy, folie, koperty, etykiety 

obsługiwane  formaty  nośników  A4, A5, A6, B5, (JIS), B6(JIS), koperty 

standardowe języki drukarki PCL6, PCL5, PCLm, PDF, PS3 (emulacja) 

Komunikacja 

standard USB 2.0 Hi-Speed 

druk w sieci LAN ethernet 10/100/1000 Mb/s 

drukowanie z urządzeń mobilnych  

Obsługiwane systemy 

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

Wyposażenie 

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

Gwarancja 
min. 24 miesiące 

 

Zakres 2 

Urządzenie wielofunkcyjne z duplexem automatycznym     szt. 1 

Specyfikacja:LJ Pro M281fdn) 930 PLN netto 

Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

technologia laserowa kolorowa 

format A4 

standardowa pamięć min. 256 MB 

miesięczne obciążenie min. 40000 stron 

szybkość procesora min. 800 MHz 

Parametry druku 

rozdzielczość druku mono/kolor min. 600x600 dpi 

automatyczny druk dwustronny 

szybkość drukowania mono/kolor min.  21 stron A4/min 

szybkość drukowania dwustronnego:  min. 12 stron A4/min 

Parametry skanera 

technologia  skanowania CIS 

skanowanie w kolorze  

optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi lub wyższa 

kodowanie koloru 24 bit 

skala szarości 256 poziomów lub więcej 

skanowanie do plików w formacie JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF 

Parametry kopiowania 

rozdzielczość  kopiowania (nie mniej niż:) 600x600 dpi 
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kopiowanie w kolorze 

szybkość kopiowania (nie mniej niż:) 21 kopii/min 

zakres skalowania 25 - 400 %  
ustawiana liczba kopii 1 - 99 lub więcej 

Obsługa nośników 

maksymalna gramatura nośników 160 g/m² lub więcej 

liczba podajników w standardzie            3  

pojemność głównego podajnika papieru min. 250 arkuszy 

pojemność odbiornika papieru min. 100 arkuszy 

możliwość drukowania kopert  

obsługiwane  rodzaje  nośników papier zwykły, papier do druku laserowego, papier bond, papier 
 broszurowy, papier błyszczący (foto), papier o niskiej 
gramaturze,  papier makulaturowy, folie, koperty, etykiety 

obsługiwane  formaty  nośników  A4, A5, A6, B5, (JIS), B6(JIS), koperty 

standardowe języki drukarki PCL6, PCL5, PCLm, PDF, PS3 (emulacja) 

Komunikacja 

standard USB 2.0 Hi-Speed 

druk w sieci LAN ethernet 10/100/1000 Mb/s 

drukowanie z urządzeń mobilnych  

Obsługiwane systemy 

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

Wyposażenie 

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

Gwarancja 
min. 24 miesiące 

 

Część VII 

Urządzenie wielofunkcyjne         sszt. 1.1 

Specyfikacja: 180n)   750 PLN netto 

Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia 

technologia laserowa kolorowa 

format A4 

standardowa pamięć min. 256 MB 

miesięczne obciążenie min. 30000 stron 

szybkość procesora min. 800 MHz 

Parametry druku 

rozdzielczość druku mono/kolor min. 600x600 dpi 

szybkość drukowania mono/kolor min.  16 stron A4/min 

Parametry skanera 

technologia  skanowania CIS 

skanowanie w kolorze  

optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi lub wyższa 

kodowanie koloru 24 bit 



  8

skala szarości 256 poziomów lub więcej 

skanowanie do plików w formacie JPEG, BMP, PNG, TIFF, PDF 

 

Parametry kopiowania 

rozdzielczość  kopiowania (nie mniej niż:) 600x600 dpi 

kopiowanie w kolorze 

szybkość kopiowania (nie mniej niż:)  16 kopii/min 

zakres skalowania 25 - 400 %  
ustawiana liczba kopii 1 - 99 lub więcej 

Obsługa nośników 

maksymalna gramatura nośników 160 g/m² lub więcej 

liczba podajników w standardzie 1 

pojemność głównego podajnika papieru min. 150 arkuszy 

pojemność odbiornika papieru min. 100 arkuszy 

możliwość drukowania kopert  

obsługiwane  rodzaje  nośników papier zwykły, papier do druku laserowego, papier bond, papier 
 broszurowy, papier błyszczący (foto), papier o niskiej 
gramaturze,  papier makulaturowy, folie, koperty, etykiety 

obsługiwane  formaty  nośników:  A4, A5, A6, B5, (JIS,) B6(JIS), koperty 

standardowe języki drukarki PCL6, PCL5, PCLm, PS3 (emulacja) 

Komunikacja 

standard USB 2.0 Hi-Speed 

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

drukowanie z urządzeń mobilnych  

Obsługiwane systemy 

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

Wyposażenie 

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

Gwarancja 
min. 12 miesiące 

 

Część VIII 

Monitor            szt.1 
 
Specyfikacja: 
przekątna: co najmniej 23.8 cal 
rodzaj matrycy: IPS/ AH-IPS 
rodzaj podświetlenia: LED/WLED 
typ matrycy: matowa 
rozdzielczość nominalna: 1920x1080 
format obrazu: 16:9 
kontrast dynamiczny:  
kontrast typowy: co najmniej 1000 : 1 
jasność: co najmniej  250 cd/m2 
wielkość plamki: 0.2745 nm  
czas reakcji plamki: maksymalnie 5ms 
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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, DisplayPort, DVI, hub USB 
zgodność z technologią HDCP: wymagana 
głośniki: Wbudowane moc co najmniej 2W 
kolor obudowy: czarny 
gwarancja: co najmniej 5 lata gwarancji producenta 

Część IX 

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 13 cali, minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080,  z matrycą matową lub 
antyrefleksyjną, IPS 
 
4. Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB (DDR4) 
 
5. Procesor: minimum 2 rdzenie – 4 wątki, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4645 
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. Waga: maksymalnie 2 kg 
 
13. Klawiatura: standardowa 
 
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 
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17. Obudowa: ciemna lub srebrna 
 
 

Część X 

Czytniki kart elektronicznych, skanery 

Zakres 1 

Czytniki kart elektronicznych         szt. 12 

Specyfikacja: 

Urządzenie Opis 
czytnik kart 
elektronicznych 

- do obsługi Elektronicznych Legitymacji Studenckich i Doktoranckich; 
- zgodność z systemem do wydruku Elektronicznych Legitymacji Studenckich 
USOS oraz OPTICamp firmy Opteam S.A.; 
- zgodny z PC/SC i dostępny jest z wyjściem USB; 
- obsługa kart standardu ISO7816 Class A, B and C (5V, 3V, 1.8V); 
- czytanie i zapisywanie kart mikroprocesorowych standardu ISO 7816-1,2,3,4, 
T=0 i T=1; 
- detekcja zwarcia; 
- styki kart 8 kontaktowe, pozycje zdefiniowane przez ISO; 
- gwarantowane 100.000 cykli zapisu/odczytu kart; 
- obsługa parametrów TA1 standardu ISO7816 TA1 (do 500 Kbps TA1=96 z 
taktowaniem zegara 4Mhz); 
- podstawka na biurko tzw. stand; 
 

 

Zakres 2 

Skanery           szt. 5 

Specyfikacja: 

Skaner - typ skanera: płaski; 
- interfejs: USB; 
- rozdzielczość optyczna: 1200 x 1200 dpi; 
- prędkość skanowania w czerni: 12 s.; 
- głębia koloru (wejście): 48-bitowa; 
- głębia koloru (wyjście): 24-bitowa; 
- skala szarości (wejście): 16 bitów; 
- skala szarości (wyjście): 8 bitów; 
- obsługiwane nośniki: A4; 
- gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta); 

 


