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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Część 1 
 
Zestawy komputerowe 
 
Zakres 1 
 
Komputery stacjonarne z oprogramowaniem  szt. 28 
 
Specyfikacja: 
Procesor (nie mniej niż):  

64 bitowy, pozwalający uzyskać wynik testu Passmark CPU Mark przynajmniej 8000  (wyniki testów 
dostępne na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php); 
Liczba rdzeni: 4;  
Cache: 6 MB; 
Zintegrowany układ graficzny: tak;  
Chłodzenie CPU: oryginalnie dołączane przez producenta do procesora  w wersji BOX  
lub inne o TDP co najmniej 65W 

Płyta główna:  
ilość gniazd pamięci min: 2, 
standard: mini ITX;  
obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach;  
obsługa pamięci RAM DDR4 min. 2400 MHz;  
karta sieciowa: 2x 10/100/1000 Mb/s; 
technologia Wake on LAN;  
gniazda rozszerzeń: 1x PCI Express 3.0 x16, złącza napędów: 6x SATAIII 6Gb/s; slot 1 x M.2 
panel tylny:  HDMI x2, PS/2  x1, USB 2.0 x2, USB 3.1 gen 1 x2, , USB 3.1 gen 2 x4, złącze audio x3 

Pamięć RAM:  
pojemność 16GB (w dwóch kościach); 
częstotliwość: 2400MHz;  
wyposażona w radiatory; 

Dysk SSD:  
minimum 500GB,  
pozwalający uzyskać wynik testu Average Bench w zakresie: 

 średniej szybkości sekwencyjnego odczytu: min. 470 MB/s 

 średniej szybkości sekwencyjnego zapisu: min. 410 MB/s 

kości pamięci: MLC lub TLC 
(wyniki testu dostępne na stronie internetowej http://ssd.userbenchmark.com) 

Zestaw klawiatura i mysz:  
Klawiatura: 

 Przewodowa USB; 
 układ klawiatury: pełnowymiarowy, z  wbudowanym blokiem numerycznym;  
 układ klawiszy: qwerty;  
 klawisze odporne na wycieranie 
 trwałe klawisze 
 konstrukcja odporna na płyny 

Mysz:  
 optyczna lub laserowa,  
 interfejs: USB; 
 przewodowa; 
 rozdzielczość: min. 1000dpi;  
 liczba przycisków: 2 szt.;  



 kółko przewijania: Tak;  
 profil myszki: uniwersalna; 

 
Obudowa:  

typ: mini-ITX/HTPC; 
wymiary maksymalne (szerokość x wysokość x głębokość):  90x270x265mm;  
obsługiwane płyty główne: mini-ITX;  
sloty wewnętrzne: 1x 3,5’’ oraz 1x 2,5’’;  
możliwość montażu napędu 5.25 cala slim 
porty wyprowadzone na przód obudowy: USB 3.0 x2; czytnik kart pamięci (36-w-1) 
dołączony zasilacz o mocy co najmniej 200W TFX 
 

System operacyjny: 
 Windows 10 Professional OEM 64bit; nośnik: CD/DVD; Polska wersja językowa 
 

Zakres 2 
 
Monitory           szt. 28 
 
Specyfikacja: 
              Monitor: 
 Złącza: D-SUB, 2x HDMI; 
 Przekątna ekranu: 21.5 cala; 
 Rozdzielczość nominalna : 1920x1080 (FullHD); 
 Proporcje wymiarów matrycy: 16:9; 
 Typ Matrycy: VA; 
 Podświetlenie: LED; 

Czas reakcji: 5 ms; 
Częstotliwość odświeżania: 60 Hz; 

 Jasność: minimum 250cd /m2; 
 Kontrast dynamiczny: 20000000:1; 
 Kontrast statyczny: 3000:1; 

Min. liczba wyświetlanych kolorów [mln]: 16.7; 
 Nominalny współczynnik kontrastu: 1000:1; 
 Wbudowane głośniki: Tak, RMS[W] 1Wx2; 
 Technologia redukcji niebieskiego światła; 
 
Gwarancja: minimum 24 miesiące. 
 
Zamawiający wymaga dostarczenia okablowania niezbędnego do uruchomienia komputera w szczególności 
przewodów zasilających jednostkę centralną i monitora oraz przewodu monitorowego bez stosowania 
przejściówek. 
 
 
Część 2 
 
Urządzenia wielofunkcyjne          szt. 3 
 
Specyfikacja: 
Przedmiotem zamówienia są drukarki wielofunkcyjne  laserowe drukujące   w kolorze, umożliwiające 
drukowanie,  skanowanie  i  kopiowanie  na  papierze  o  max.  formacie  A4.    Zamawiane  urządzenie 
powinno spełniać parametry: 

 miejsce użytkowania   małe biuro, 

 przeznaczenie do druku  mono/kolor – tekst i grafika, 

 rodzaj urządzenia  wielofunkcyjne – druk/skan/kopia, 

 technologia wydruku  laserowa kolorowa, 

 format  A4, 

 pamięć  nie mniej niż  256MB, 



 miesięczne obciążenie  do 30000 stron, 

 rozdzielczość druku mono  nie mniej niż 600x600 dpi, 

 rozdzielczość druku kolorowego  nie mniej niż 600x600 dpi, 

 szybkość wydruku mono  nie mniej niż 16 str A4/min, 

 szybkość druku w kolorze  nie mniej niż 16 str A4/min, 

 technologia skanowania  CIS, 

 skanowanie w mono i kolorze, 

 możliwość skanowania do e‐maila, 

 rozdzielczość skanowania  nie mniej niż 1200x1200 dpi, 

 kodowanie koloru  24 bit, 

 skala szarości  256 poziomów, 

 skanowanie do plików w formacie  JPG, RAW, BMP, PNG, TIFF, PDF, 

 rozdzielczość kopiowania mono i kolor  600x600 dpi, 

 szybkość kopiowania mono i kolor  do 16 kopii/min, 

 maksymalna gramatura nośnika  do 163g/m3, 

 możliwość drukowania kopert, 

 ilość podajników  1, 

 obsługiwane formaty nośników  A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), pocztówki (JIS), A5-R,          

 rodzaje drukowanych kopert  koperty (nr 10, Monarch, B5, C5, DL), 

 rozwiązania komunikacyjne  USB (2,0 Hi‐Speed), Ethernet (10/100 Base‐TX), 

 możliwość drukowania w sieci LAN, 

 możliwość drukowania z chmury oraz z urządzeń mobilnych, 

 kabel USB oraz sygnałowy w zestawie, 

 gwarancja  co najmniej 12 miesięcy. 

 

Część 3 
 
Urządzenie do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)      szt. 1 
 
Specyfikacja: 
 
Lp.  Parametry 

1  Zatoki  Min 4 zatoki HDD ‐ obsługa RAID (0,1,5,6,10) 

2  System operacyjny Zintegrowany system operacyjny

3  Dostęp  Dostęp zdalny przez port 80 lub inny (dostęp przez serwer)

4  Uwierzytelnienie  Możliwość tworzenia kont użytkowników 

5  Pamięć operacyjna Min 2GB RAM

6  Procesor  Min 4 rdzeniowy, min 1,4GHz/rdzeń

7  Rodzaj serwera  Serwer FTP

8  Typ łącza  2xLAN 1Gbit/sec

9  Typ serwera  Serwer SQL

10  Rodzaj pamięci  2xHDD

11  Specyfikacja dysku Min 6TB
256MB cache 
Prędkość obrotowa min 7200obr/min 
Interfejs SATA III 

 
Gwarancja: minimum 36 miesięcy 
 
 
 
 



Część 4 
 
Komputer przenośny           szt. 1 
 

Charakterystyka 

 

1. Typ: Komputer przenośny ‐ laptop  

 

2.  Zastosowanie:  Komputer  przenośny  będzie  wykorzystywany  dla  potrzeb 

aplikacji  biurowych,  obliczeń  numerycznych w  tym  obliczeń MES,  programów 

graficznych, dostępu do Internetu, poczty elektronicznej oraz akwizycji danych z 

wykorzystaniem portu USB 

 

3. Ekran: Ekran o przekątnej 33,8 cm (13.3") IPS z podświetleniem LED (1920 x 

1080), z matrycą matową lub antyrefleksyjną, full‐HD 

 

4. Pamięć operacyjna: co najmniej 16 GB pamięci DDR4‐2400 SDRAM Szybkość 

transmisji danych do 2400 MT/s. 

 

5.  Procesor:  segment:  Mobile,  minimum:  4  rdzenie,  8  wątki,  częstotliwość 

taktowania: od 1.80 GHz do 4.60 GHz, 8 MB cache) 

 

6.  Dysk  twardy:  minimum  512  GB  PCIe  NVMe  M.2  SSD,  możliwość 

zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku 

7. Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix 

 

8.  Karta  graficzna:  zintegrowana  +  dedykowana  min.  2GB  RAM  z  obsługą 

technologii CUDA 

 

9. Rodzaje wejść/wyjść: 

 Czytnik kart pamięci – min. 1 szt. (obsługiwane karty pamięci: min. 

microSD) 

 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: 1‐ lub w przypadku braku urządzenie dodatkowe 

(przejściówka) umożliwiająca podłączenie urządzeń  zewnętrzych z 

portem HDMI 

 Wbudowany mikrofon: tak 

 Wejście mikrofonowe: tak 

 Liczba głośników: 2‐4 

 Wbudowany czytnik linii papilarnych  

 

10. Komunikacja: WLAN: tak; standard ac/a/b/g/n; karta sieciowa: 10/100/1000; 

Bluetooth:  tak,  LAN  –  tak  –  w  przypadku  braku  urządzenie  dodatkowe 

(przejściówka) umożliwiająca podłączenie przewodu LAN 

 

11. Bateria: Li‐Ion pojemności minimum co najmniej 4‐komorowa) 

 

13. Klawiatura:  podświetlana 



 

14. Touchpad 

 

15.  Oprogramowanie:  zainstalowany  system  operacyjny: Windows  10  PL  64‐

bitowy. 

 

17. Gwarancja: producenta min. 2 lata. 

 

18. Dedykowany zasilacz zewnętrzny  posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE

 

17. Obudowa: srebrna 

18. Mysz bezprzewodowa: 

 Komunikacja (interface) Bluetooth,  

 technologia BlueTrack 

 liczba przycisków: min 3 

 Rolka przewijania min. 1 

 Zasilanie: bateryjne (np. 2xAAA) 

19. Torba na komputer:  

 system ochrony przed miażdżeniem; 

 Wyściełany uchwyt i pasek na ramię, 

 Zapinane na zamek kieszenie,  

 kieszeń zewnętrzna z przodu,  

 organizator na przybory biurowe, 

 Kolor: czarny. 

 

 
 
Część 5 
 
Urządzenie wielofunkcyjne z duplexem        szt. 1 
 
Specyfikacja: (HP LJ Pro M227fdn)     760 PLN  
Parametry  podstawowe 
rodzaj  urządzenia  wielofunkcyjne ‐ druk/skan/kopia 
technologia  laserowa monochromatyczna 
format  A4 
standardowa pamięć  min. 256 MB 
miesięczne obciążenie  min. 30000 stron 
szybkość procesora  min. 800 MHz 
 
Parametry druku 
automatyczny druk dwustronny 
rozdzielczość druku mono  min. 1200x1200 dpi 
szybkość drukowania mono  min.  28 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 
szybkość kopiowania (nie mniej niż:)  28 kopii/min 
zakres skalowania  25 ̵ 400 %   
ustawiana liczba kopii  1 ‐ 99 lub więcej 
automatyczne kopiowanie dwustronne 
 
Obsługa nośników 
maksymalna gramatura nośników  160 g/m² lub więcej 
liczba podajników w standardzie  3 
automatyczny podajnik dokumentów  pojemność min. 35 arkuszy 
podajnik na pojedyncze arkusze 
pojemność głównego podajnika papieru  min. 250 arkuszy 
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  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 

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

           zasilający i sygnałowy 
Gwarancja: min. 24 miesiące 
  


