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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część  I 

Zakres I 

Tablet szt. I 

• Procesor: 
o Typu ARM przeznaczony do urządzeń  mobilnych, 
o Procesor obsługujący nie mniej niż  4 wątki 
° Ilość  pamięci podręcznej 2-go poziomu nie mniejsza niż  8 MB 
o Wbudowana obsługa przetwarzania neuronowego pozwalająca na wykonywanie obliczeń  

algorytmów maszynowego uczenia, 
• Pamięć  operacyjna: nie mniej niż  3 GB 
• Pamięć  wbudowana: nie mniej niż  256 GB 
• Czytnik lini papilarnych, 
• Ekran: 
o Przekątna ekranu: nie mniejsza niż  7,9 cala, 
o Rozdzielczość  ekranu: nie mniejsza niż  2048x1536, 
o Typ ekranu pojemnościowy, IPS, z obsługą  lO-cio punktowego wielodotyku, 
• Łączność  bezprzewodowa: 
o Obsługa sieci telekomunikacyjnej w standardzie LTE 
o Obsługa sieci bezprzewodowej Wi-Fi w standardzie 802.11 (a/b/g/n/ac) 
° Obsługa połączeń  standardu Bluetooth, 
• Czujniki: Akcelerometr, Barometr, Czujnik światła, Magnetometr, Żyroskop, 
• Złącza: 
o Umożliwiające komunikację  z komputerem co najmniej 1, 
o Wyjście słuchawkowe co najmniej 1, 
• Dwa aparaty fotograficzne: 
o Przedni o rozdzielczości nie mniejszej niż  7 Mpix 

Tylni o rozdzielczości nie mniejszej niż  8 Mpix, 
Możliwość  nagrywania filmów w rozdzielczości FullHD (1920x1080) 
Zainstalowany System operacyjny iOS12 lub równoważny. Cechy równoważności: 
Wbudowany asystent głosowy, 
Wsparcie dla bibliotek programistycznych i języków: 
Objectiye-C, 
Swift, 
C/C++ 
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy 

Zakres 2 

Tablet szt.2 

Procesor: 
Typu ARM przeznaczony do urządzeń  mobilnych, 
Procesor obsługujący nie mniej niż  8 wątków 
Pamięć  operacyjna: nie mniej niż  4 GB 
Pamięć  wbudowana: nie mniej niż  64 GB 



• Czytnik linii papilarnych, 
• Ekran: 
o Przekątna ekranu: nie mniejsza niż  10,5 cala, 

Rozdzielczość  ekranu: nie mniejsza niż  2560x1600, 
o Typ ekranu pojemnościowy, z obsługą  lO-cio punktowego wielodotyku, 
• Łączność  bezprzewodowa: 
o Obsługa sieci telekomunikacyjnej w standardzie LTE 

Obsługa sieci bezprzewodowej Wi-Fi w standardzie 802.11 (a/b/g/n/ac) 
Obsługa połączeń  standardu Bluetooth, 
Nawigacja satelitarna współpracująca z systemami: GPS, GLONASS oraz BeiDou, 
Czujniki: Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Żyroskop, 
Złącza: 
Umożliwiające komunikację  z komputerem — USB typu C co najmniej 1, 
Złącze stacji dokującej, 
Czytnik kart pamięci 
Dwa aparaty fotograficzne: 
Przedni o rozdzielczości nie mniejszej niż  8 Mpix 
Tylni o rozdzielczości nie mniejszej niż  13 Mpix, 
Możliwość  nagrywania filmów w rozdzielczości 4K (3840x2160) 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowane mikrofony — nie mniej niż  2 
Dodatkowe funkcje: 
Funkcja skanowania twarzy 
Funkcja szybkiego ładowania 
Zainstalowany System operacyjny Android 9.0 lub równoważny. Cechy równoważności: 
Wsparcie dla bibliotek programistycznych i języków: 
Android SDK, 
Kotlin, 
Java, 
C/C++ 
W zestawie z tabletem karta pamięci w standardzie MicroSD o pojemności 

nie mniejszej niż  256 GB 
• Gwarancja co najmniej 12 miesiące 

Część  2 

Pamięć  przenośna typu Pendriye szt. 10 

Pojemność: nie mniejsza niż  256 GB 
Maksymalna deklarowana prędkość  odczytu: nie mniejsza niż  300MB/s 
Interfejs USB w wersji nie niższej niż  3.0 
Gwarancja co najmniej 36 miesięcy 
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