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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

CZĘŚĆ I – KOMPUTERY PRZENOŚNE 

ilość – 3 sztuki 

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer przenośny. Możliwość pracy jako laptop i jako tablet. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta 

komputera. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu 

do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Wydajność 

obliczeniowa 

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 10700 punktów według wyników ze strony 

https://www.cpubenchmark.net  

Pamięć operacyjna 

RAM 

Min. 16GB LPDDR4x 3733MHz  

Dysk twardy Min. 512 GB SSD PCIe NVMe. 

 

Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona  

z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana  

Matryca Wielkość i rodzaj min.13” wyświetlacz dotykowy WLED o proporcjach 16:10  

Rozdzielczość FHD+ (1920x1200) 

Wyposażenie Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na 

https://www.cpubenchmark.net/


multimedialne analogowy i analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 2W na kanał 

Wbudowana w obudowę matrycy kamera cyfrowa o rozdzielczości HD 720p  

Czytnik kart microSD. 

Min. 2 porty Thunderbolt 3 ze złączem DisplayPort /Zasilania 

Min. 1 gniazdo combo jack 3,5mm dla słuchawek lub mikrofony 

Obudowa Z aluminium o wysokości nie większej niż 15 mm oraz masie nie większej niż 1,35kg (z baterią). 

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym  

na stałe w BIOS. 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki (oczko w 

obudowie do założenia kłódki). 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. 

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na 

stałe w BIOS.  

Ekran zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 5 lub równoważnym 

Klawiatura pełnowymiarowa, podświetlana, układ US-QWERTY (układ  polski programisty) 

 

Zgodność z systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć 

wydruk ze strony producenta oprogramowania)  

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta 

komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,  

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (możliwość włączenia/wyłączenia funkcji BIOS za 

pomocą urządzenia wskazującego) 

BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w 



szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku.  

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania  

(w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji 

o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, 

sposobie obsadzeniu slotów pamięci, typie, ilości rdzeni i prędkości zainstalowanego procesora, pojemności 

zainstalowanych dysków twardych,  wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA 

oraz M SATA, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. 

Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną  

lub zewnętrzną), zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe 

oprogramowanie.  

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. możliwość ustawienia hasła 

użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem)) przy 

jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić 

swoje hasło (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS). Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera 

SATA ( w tym w szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie RAID, Możliwość ustawienia 

portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast  

po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo, Funkcja 

umożliwiająca dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym lub na urządzeniu zewnętrznym. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : 

uruchamianie systemu zainstalowanego na HDD, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu 

z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna 

automatycznie po zainstalowaniu karty SD w czytniku, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejścia  

do BIOS,  upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, dostępu do sieci i internetu 

Certyfikaty i standardy Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz 50001 – certyfikaty załączyć do dostarczonego 

sprzętu 

Deklaracja zgodności CE (załączyć  do dostarczonego sprzętu) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 

substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 

Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających 



energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; 

dokument z grudnia 2006). Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony www.tcocertified.com   

Warunki gwarancji Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, możliwość zgłaszania awarii przez 

ogólnopolską linię telefoniczną producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do 

dostarczonego sprzętu. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 

serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.  

W przypadku awarii, dyski twarde zostają u Zamawiającego – do dostarczonego sprzętu należy załączyć oświadczenie 

podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku. 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne 

zamawianie zamiennych komponentów.  

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta 

(automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia 

gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery 

systemu operacyjnego) 

Wsparcie techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 

seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link 

strony. 

System Operacyjny Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional  

 

Wymagania 

dodatkowe  

Karta WiFi ac (2x2) + bluetooth 5 

 

http://www.tcocertified.com/


 

 

 

 

 

Dodatkowe 

oprogramowanie 

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, 

BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta 

przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach  

i usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności  

z systemami operacyjnymi                 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), 

rekomendowane i opcjonalne 

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, 

aplikacji  

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji  

dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu 

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, 

jakich komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku 

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. 

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania 

Dodatkowe 

wyposażenie 

Dedykowana torba na sprzęt oraz mysz komputerowa 



CZĘŚĆ II – KOMPUTERY STACJONARNE TYPU „ALL IN ONE” 
ilość – 26 sztuk 

 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta 

komputera. 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Wydajność 

obliczeniowa 

Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik in 8900 punktów według wyników ze strony 

https://www.cpubenchmark.net  

Pamięć 

operacyjna RAM 

Min. 16 GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot pamięci wolny 

Dysk twardy Min. 480 GB SSD PCIe NVMe 

Możliwość instalacji dwóch dysków, w tym min. jednego w złączu M.2 

Wydajność 

grafiki 

Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2; pamięć współdzielona z pamięcią 

RAM, dynamicznie przydzielana  

Matryca Wielkość i rodzaj min.23” matryca IPS 

Rozdzielczość FHD (1920x1080) 

Jasność min. 250 cd/m²  

Kontrast typowy Min. 1000:1 

Odświeżanie min. 60 Hz 

Kąty widzenia pion/poziom 178 / 178. 

https://www.cpubenchmark.net/


Wyposażenie 

multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i 

analogowego na cyfrowy; wbudowane dwa głośniki min. 3W na kanał 

Wbudowana w obudowę matrycy kamera cyfrowa 2 MP z dwoma mikrofonami cyfrowymi  

Czytnik kart SD na bocznej krawędzi obudowy 

Obudowa  

- kolor czarny 

lub szary  

Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23”.  

Demontaż standu musi odbywać się bez użycia narzędzi, mocowanie standu wyposażone w przycisk zwalniający. Suma 

wymiarów obudowy (bez podstawy) nie może przekraczać 105cm, Możliwość zainstalowania komputera na ścianie przy 

wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100, 

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie oraz wpisanym na stałe w 

BIOS. 

Zasilacz wewnętrzny o mocy max. 155W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy 

obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,  

Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym 

producenta komputera 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej  lub kłódki (oczko w obudowie do 

założenia kłódki). 

Wbudowany wizualny system diagnostyczny służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego 

komponentami, system musi sygnalizować minimum: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie 

kontrolera video, awarię BIOS’u, awarię procesora 

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji. 

Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w 

BIOS.  

Podstawa umożliwiająca: 

- pochylenie monitora w zakresie 35 stopni 

- regulację wysokości w zakresie min. 100mm 



- pivot 

- obrót monitora o 45 stopni prawo/lewo 

Zgodność z 

systemami 

operacyjnymi i 

standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający 

poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony 

producenta oprogramowania)  

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer 

kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 

dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 

Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, dostępny z poziomu szybkiego menu 

boot, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych w oferowanym komputerze 

komponentów, bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. Minimalna funkcjonalność systemu: testy uruchamiane 

automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania 

wyników,  uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, 

uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości o błędach napotkanych podczas testów.  

Test musi zawierać informację o nazwie i numerze seryjnym komputera, wersji BIOS oraz wszystkich zainstalowanych 

komponentach, a w szczególności: numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, 

informacji o procesorze (model i taktowanie) informacji o pamięci ( wielkość, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z 

taktowaniem oraz SN i PN), wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w 

przypadku braku dysku twardego, jego uszkodzenia, bez dostępu do internetu i sieci lokalnej pozwalający na uzyskanie wyżej 

wymienionych funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie: procesora i pamięci 

Pełna funkcjonalność systemu nie może wymagać użycia dodatkowych urządzeń  (np. pamięć USB itp.) 

Zdalne 

zarządzanie  

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca 

niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu 

sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.: 

- Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej;  

- Zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD 



ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 

- Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji 

(wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. 

- Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi 

standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 

(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). 

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu.  

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta 

komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,  

Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (możliwość włączenia/wyłączenia funkcji BIOS za pomocą 

urządzenia wskazującego) 

BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w 

szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku.  

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym 

również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, 

nr seryjnym komputera, ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu 

slotów pamięci, typie, ilości rdzeni i prędkości zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanych dysków twardych,  

wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA, MAC adresie zintegrowanej 

karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. 

Do odczytu wskazanych informacji nie mogą być stosowane rozwiązania oparte o pamięć masową (wewnętrzną lub zewnętrzną), 

zaimplementowane poza systemem BIOS narzędzia, np. system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.  

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. możliwość ustawienia hasła 

użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem)) przy 

jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić swoje 

hasło (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS). Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w 

szczególności pojedynczo), Możliwość ustawienia kontrolera SATA w trybie RAID, Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no 

BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu 

operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo, Funkcja umożliwiająca dokonywania 



backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnętrznym lub na urządzeniu zewnętrznym. 

Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : 

uruchamianie systemu zainstalowanego na HDD, uruchamianie systemu z urządzeń zewnętrznych, uruchamianie systemu z 

serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  uruchamianie systemu z karty SD (funkcja aktywna automatycznie po 

zainstalowaniu karty SD w czytniku, uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego, wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego, dostępu do sieci i internetu 

Certyfikaty i 

standardy 

Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz 50001 – certyfikaty załączyć do dostarczonego sprzętu 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do dostarczonego sprzętu) 

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 

niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., 

zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do 

wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w 

szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie 

powyżej 25 gram 

Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony www.tcocertified.com   

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 

obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 20 dB (załączyć oświadczenie producenta)  

Warunki 

gwarancji 

Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, możliwość zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię 

telefoniczną producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do dostarczonego 

sprzętu. 

Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 

przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.  

W przypadku awarii, dyski twarde zostają u Zamawiającego – do dostarczonego sprzętu należy załączyć oświadczenie podmiotu 

realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku 

Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 

http://www.tcocertified.com/


zamiennych komponentów.  

Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta 

(automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia 

gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu 

operacyjnego) 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 

bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

System 

Operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional  

 

Wymagania 

dodatkowe  

Wbudowane porty i złącza: HDMI out, HDMI in, Display Port out, min. 4 porty USB 3.1 gen.1 z tyłu obudowy, min.. 2 porty USB 

3.1, w tym min. 1 port USB .1 typ C gen.2 usytuowane w bocznej części obudowy; wymagana ilość i rozmieszczenie portów USB 

nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., port słuchawkowo-mikrofonowy na 

przednim/bocznym panelu, port Line-out na tylnym panelu 

Karta WiFi ac (2x2) + bluetooth 5 

Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 

użytkownika), PXE, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu 

konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i 

wyłączenie);  

Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej 

jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 

złącza M.2 

Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1   

Bezprzewodowy zestaw klawiatura w układzie układ US-QWERTY (układ  polski programisty) + mysz 

Dodatkowe Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 



oprogramowanie - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z 

certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy 

użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach 

dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane 

i opcjonalne 

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji  

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego 

komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu  

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich 

komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku  

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. 

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania 

 

 

CZĘŚĆ III – KOMPUTERY STACJONARNE  
ilość – 25 sztuk 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna do użytku w pracowniach komputerowych 
szkoły. 

Wydajność 
obliczeniowa 

Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8900 punktów według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net  
 

https://www.cpubenchmark.net/


Pamięć 
operacyjna RAM 

Min. 16 GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny. 

Parametry 
pamięci masowej 

Min. 256 GB SSD PCIe NVMe 
 

Wydajność 
grafiki 

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 12, OpenGL 4.0, pamięć 
współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana  

Wyposażenie 
multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie 
komputera. 

Obudowa  
– KOLOR czarny 

Typu small form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu. 
Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. 
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające 
poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Suma wymiarów obudowy w granicach od 70 cm do 80 cm, w tym głębokość maks. 
30cm. 
Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu 
zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,  
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu 
optycznego i dysków twardych bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub 
radełkowych). 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz 
kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 
komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie) 
W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera 
video, awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, 
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na 
stałe w BIOS.  

Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający 
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć do oferty) 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer 
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na 
dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu 
boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym 
komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności: : testy uruchamiane 
automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania 
wyników,  uruchamianie gruntownych oraz szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, uruchamianie 



testów zdefiniowanych przez użytkownika, wyświetlanie wiadomości informujących o stanie przeprowadzanych testów,  
wyświetlanie wiadomości o błędach i problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację o nazwie 
komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera oraz wszystkich zainstalowanych komponentach, a w szczególności o 
numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze (model i 
taktowanie), informacji o pamięci (wielkość, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN), 
wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego 
lub  w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności a w szczególności na 
przetestowanie : procesora i pamięci. W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego 
komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty o sygnalizację świetlną 
informujący użytkownika o awarii.  

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu.  

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający logo lub nazwę producenta lub nazwę modelu oferowanego komputera. 
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się 
możliwość swobodnego poruszania się po menu wejścia/wyjścia oraz włączenia/wyłączenia funkcji bez używania klawiatury)  
BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w konfiguracji w 
szczególności : procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku.  
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym 
również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji 
BIOS, nr seryjnym i dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości i prędkości 
zainstalowanej pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów 
pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie, ilości rdzeni, typowej i maksymalnej prędkości zainstalowanego 
procesora, pamięci cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanych dysków twardych w złączach SATA 
oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, 
kontrolerze audio. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. 
Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym 
uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych 
parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku 
twardego.  
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w szczególności pojedynczo) 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB, 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Monitor (MVMM) 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu 
USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 



Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta 
obejmuje datę i godzinę oraz opis incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.  
Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu 
zewnętrznym podpiętym przez USB 
Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego boot’owania które umożliwia min. : 
uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.  

Certyfikaty i 
standardy 

Oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz 50001 – certyfikaty załączyć do 
dostarczonego sprzętu Deklaracja zgodności CE (załączyć do dostarczonego sprzętu). 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji  
niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., 
zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do 
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w 
szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie 
powyżej 25 gram 
Certyfikat TCO dla oferowanego modelu – załączyć wydruk ze strony www.tcocertified.com  

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 
obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta) 

Warunki 
gwarancji 

Co najmniej 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do dostarczonego 
sprzętu. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.  
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do dostarczonego sprzętu załączyć oświadczenie podmiotu 
realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku 
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 
zamiennych komponentów.  
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta 
(automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia 
gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu 
operacyjnego) 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

 
Oprogramowanie 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale 
w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu 

http://www.tcocertified.com/


lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  
Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające: 
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z 
certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji,  
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy 
użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i usprawnieniach 
dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                 
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające natychmiastowej instalacji), 
rekomendowane i opcjonalne 
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji  
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego 
komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich 
komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml  
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku. 
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania 

Wbudowane 
porty i złącza 

Wbudowane porty: VGA, HDMI, Display Port, min. 4 porty USB na przednim panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1) i min. 
4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1)  
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp., port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym panelu 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL  
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; 
wyposażona w min 1 złącze PCI Express x16 Gen.3, min. 1 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z obsługą do 
32GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub 
NVMe, 1 złącze M.2 WLAN, 1 złącze do realizacji funkcji clear CMOS, 1 złącze do realizacji funkcji clear Password  
Klawiatura USB w układzie US-QWERTY (układ  polski programisty) 
Nagrywarka DVD +/-RW  

 

 

 

 

 

 



 

CZĘŚĆ IV – DRUKARKI I AKCESORIA KOMPUTEROWE  
 

 A) Drukarka – ilość 5 szt. + do każdej drukarki zestaw oryginalnych tonerów z największą przewidywaną wydajnością druku   

  
  

Lp.  

  
Parametry wymagane 

1.         Drukarka laserowa monochromatyczna 

2.         Technologia druku: Druk laserowy lub LED 

3.         Tryb: czarno-biały (monochromatyczna) 

4.         Efektywna rozdzielczość druku: minimum 1200 x 1200 dpi  

5.         Rozmiar papieru min.: A4 / A5 

6.         Standardowa pojemność podajników papieru min 250 arkuszy  

7.         Maks. szybkość druku mono: min. 35 str./min.  

8.         Czas wydruku pierwszej strony nie dłuższy niż 6,3 s 

9.         Minimum dwa podajniki papieru. 

10.     Pamięć drukarki : minimum 256MB 

11.     Drukarka musi posiadać duplekser sprzętowy umożliwiający drukowanie dwustronne 

12.     Drukarka musi umożliwiać pracę w sieci, możliwość drukowania na drukarce podłączonej przewodowo do sieci LAN 

13.     Drukarka musi być kompatybilna z językami/emulacjami PCL 5, PCL 6 i PDF 

14.     Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 8.1, 8, Windows 10  

15.     Drukarka musi posiadać złącza komunikacyjne: 
        USB do podłączenia urządzenia do komputera 

        Ethernet 10/100/1000Mbps 

16.     Urządzenie musi spełniać zgodność z normą EnergyStar 

17.     Gwarancja minimum 12 miesięcy 

 
 
 
 
 
 



B) Pendrive USB typ C – ilość 15 
 

  
  

Lp.  

  
Parametry wymagane 

1. Pojemność 64 GB 

2. Interfejs USB Type-C, USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) 

3 Prędkość odczytu (maksymalna) 200 MB/s 

4 Szerokość około 60 mm 

5 Wysokość około 22 mm 

6 Grubość około 11 mm 

 
 
 

C) Pendrive – ilość 40 
 
 

 
 

Lp. 

 
Parametry wymagane 

1. interfejs :  USB 3.1 

2. pojemność :  min. 64 GB 

3. maks. prędkość odczytu :  min. 200 MB/s 

4. Szerokość około 60 mm 

5. Wysokość około 22 mm 

6. Grubość około 11 mm 

 
 

 
D) Dysk zewnętrzny typ :  SSD – ilość 5 

 

   
Parametry wymagane 

1. interfejs :  USB 3.1 - typ C  

https://www.komputronik.pl/search-filter/686/pendrive-64gb
https://www.komputronik.pl/search-filter/857/dyski-ssd


2. format :  2.5 cala 

3. pojemność :  min. 1000 GB 

4. szybkość odczytu :  min. 540 MB/s 

5. Wysokość: ok. 41,5 mm 

6. Szerokość: ok. 120 mm 

7. Głębokość: ok. 180 mm 

8. Kolor: czarny 

9. Dołączone akcesoria: kabel USB 

 
 
 
 
E) Dysk zewnętrzny typ :  HDD zewnętrzny – ilość 2 

 

   
Parametry wymagane 

1. interfejs :  USB 3.1 lub USB 3.0  

2. format :  2.5 cala 

3. pojemność :  5000 GB 

4. szybkość odczytu :  min. 100 mb/s 

5. Wysokość: ok. 41,5 mm 

6. Szerokość: ok. 120 mm 

7. Głębokość: ok. 180 mm 

8. Kolor: czarny 

9. Dołączone akcesoria: kabel USB 

 
 
F) Mysz – ilość 25 sztuk 
 

  
  

Lp.  

  
Parametry wymagane 

1. Typ myszy Klasyczna 

2. Łączność Przewodowa 

3 Sensor Optyczny 

https://www.komputronik.pl/search-filter/8874/dyski-zewnetrzne-2-5-cala
https://www.komputronik.pl/search-filter/857/dyski-ssd
https://www.komputronik.pl/search-filter/8874/dyski-zewnetrzne-2-5-cala


4 Rozdzielczość min. 800 dpi 

5 Interfejs USB 

6 Długość przewodu 1,8 m 

7 Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta) 

8 Kolor czarny 

 
 
G) Skaner A4 – ilość 1 sztuka  

  
  

Lp.  

  
Parametry wymagane 

1. Typ skanera: płaski z podajnikiem ADF 

2. Typ sensora: CIS 

3 Wyświetlacz: brak 

4 Interfejs: USB, LAN 

5 Rozdzielczość optyczna: min. 600x600 dpi 

6 Prędkość skanowania w kolorze: min. 9 str./minutę 

7 Prędkość skanowania w czerni: min. 3 s. 

8 Głębia koloru (wejście): min. 48 bitowa 

9 Głębia koloru (wyjście): min. 24 bitowa 

10 Skala szarości (wejście): min. 16 bitów 

11 Skala szarości (wyjście): 8 bitów 

12 Obsługiwane nośniki: co najmniej A4, A5,  

13 Format plików: pdf 

14 Automatyczny podajnik kartek: co najmniej 50 stron 

15 Skanowanie z automatycznego podajnika dokumentów: dwustronne 

16 Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel USB 

 

 


