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Wymagania Zamawiającego 
Zgodność cech wymaganych z oferowanymi (TAK lub 

NIE) i/lub  parametry oferowane przez Wykonawcę 
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Zestaw komputerowy mini-pc 
 
 
Procesor:  
osiągający co najmniej 6400  punktów w teście 
Passmark CPU Mark. 

  
Dysk twardy: 
min. 275 GB SSD 
Kości pamięci w technologii SLC 
interfejs: SATA3 
min. prędkość odczytu: 530 MB/s 
min. prędkość zapisu:   500 MB/s 
 
Płyta główna: 
zintegrowana karta graficzna; 
zintegrowana karta muzyczna;  
zintegrowana karta sieciowa; 
 
Napęd optyczny: DVD-RW 
 
Pamięć: min 8 GB DDR3;  
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, 
mierzony zgodnie z ISO 7779 lub 
równoważnymi nie przekracza: 

• 40dB w jałowym trybie pracy 
• 45dB podczas dostępu do napędu 

twardego dysku 
 

 

Zestaw komputerowy mini-pc 
 
 
Procesor (pkt w teście Passmark): 
……………………….. pkt. 
 
Dysk twardy: 
.…………….. GB SSD 
Technologia pamięci SLC: (tak/nie)* 

Interfejs: SATA3 (tak/nie)* 
prędkość odczytu: ………… MB/s 
prędkość zapisu:   ………… MB/s 
 
Płyta główna: 
zintegrowana karta graficzna (tak/nie)* 
zintegrowana karta muzyczna (tak/nie)*  
zintegrowana karta sieciowa (tak/nie)* 
 
 
Napęd optyczny DVD-RW (tak/nie)* 
 
Pamięć: …………… GB DDR3; 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
w jałowym trybie pracy: ……… dB 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
podczas dostępu do napędu: ……… dB 
 
Zewnętrzne łącza: 
DVI 1 szt. (tak/nie)*  



Zewnętrzne łącza:  
- 1 x DVI,  
- min. 6 x USB, 
- LAN 
 

Zasilacz o mocy: max 250W 
Certyfikat sprawniści min.: 80 plus bronze 
 

USB: ………… szt, 
LAN (tak/nie)* 
 
Moc zasilacza: max ………………… W; 
Certyfikat sprawniści min.: 80 plus bronze 
(tak/nie)* 
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Zestaw komputerowy mini-pc 2 

 
 
Procesor:  
osiągający co najmniej 5000  punktów w teście 
Passmark CPU Mark. 
  
Dysk twardy: 
min. 275 GB SSD 
Kości pamięci w technologii SLC 
interfejs: SATA3 
min. prędkość odczytu: 530 MB/s 
min. prędkość zapisu:   500 MB/s 
 
Płyta główna: 
zintegrowana karta graficzna; 
zintegrowana karta muzyczna;  
zintegrowana karta sieciowa; 
 
Napęd optyczny: DVD-RW 
 
Pamięć: min 8 GB DDR3;  
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej zgodnie z 
punktem 3.2.5 ISO 9296, mierzony zgodnie z 
ISO 7779 lub równoważnymi nie przekracza: 
• 40dB w jałowym trybie pracy 
• 45dB podczas dostępu do napędu 
twardego dysku 
 
Zewnętrzne łącza:  
- 1 x DVI,  
- min. 6 x USB, 
- LAN 
 
Zasilacz o mocy: max 250W 
Certyfikat sprawniści min.: 80 plus bronze 
 

 
 
Zestaw komputerowy mini-pc 2 
 
 
Procesor (pkt w teście Passmark): 
……………………….. pkt. 
 
Dysk twardy: 
.…………….. GB SSD 
Technologia pamięci SLC: (tak/nie)* 
Interfejs: SATA3 (tak/nie)* 
prędkość odczytu: ………… MB/s 
prędkość zapisu:   ………… MB/s 
 
Płyta główna: 
zintegrowana karta graficzna (tak/nie)* 
zintegrowana karta muzyczna (tak/nie)*  
zintegrowana karta sieciowa (tak/nie)* 
 
 
Napęd optyczny DVD-RW (tak/nie)* 
 
Pamięć: …………… GB DDR3; 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej w 
jałowym trybie pracy: ……… dB 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
podczas dostępu do napędu: ……… dB 
 
Zewnętrzne łącza: 
DVI 1 szt. (tak/nie)*  
USB: ………… szt, 
LAN (tak/nie)* 
 
Moc zasilacza: max ………………… W; 
Certyfikat sprawniści min.: 80 plus bronze 
(tak/nie)* 
 



 
3 Klawiatura 

 
Komunikacja z komputerem: Przewodowa 
Interfejs: USB 
Kolor: czarny 
Układ klawiszy: Tradycyjny 
Liczba klawiszy podstawowych: min 104 
Typ: QWERTY 

Zasięg: min 1.8m  

Klawiatura 
 
Komunikacja z komputerem 
przewodowa: (tak/nie)* 
Interfejs USB: (tak/nie)* 
Kolor czarny (tak/nie)* 
Układ klawiszy tradycyjny: (tak/nie)* 
Ilość klawiszy podstawowych: ……………. 
Typ: QWERTY (tak/nie)* 
Zasięg: …………………. M 
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Mysz  
 
Typ myszy: Optyczna  
Komunikacja z komputerem: Przewodowa 
Interfejs: USB 
Rozdzielczość: min 800 dpi. 
Zasięg: min 1.8m  
Liczba przycisków: 2 szt.  
Liczba rolek: 1 szt. 

Mysz  
 
Typ myszy optyczna: (tak/nie)*  
Komunikacja z komputerem 
przewodowa: (tak/nie)* 
Interfejs USB: (tak/nie)* 
Rozdzielczość: ……………. dpi. 
Zasięg: …………………… m  
Liczba przycisków: 2 szt. (tak/nie)* 
Liczba rolek: 1 szt. (tak/nie)* 
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System operacyjny 
 
System operacyjny przeznaczony do użytku w 
firmie (wersja Professional). Musi być on 64 
bitowy, współpracujący z systemami 
teleinformatycznymi eksploatowanymi przez 
zamawiającego. Przez systemy teleinformatyczne 
eksploatowane przez zamawiającego rozumie się: 
- możliwość uruchamiania systemu płatnik, 
- możliwość uruchamiania programu Logsystem, 
- możliwość uruchamiania pakietu Office w wersji 
co najmniej 2013 
Cykl życia systemu (okres wsparcia producenta): 
min. Do 2025 r. 
 

 

System operacyjny 
 
Przeznaczony do użytku w firmie: (tak/nie)* 
 
Wersja 64 bitowa: (tak/nie)* 
 
Współpraca z systemami: 
• Płatnik: (tak/nie)* 
• Logsystem: (tak/nie)* 
• Office 2013: (tak/nie)* 

 
Cykl życia systemu: Do …....... r. 
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Oprogramowanie biurowe  

Oprogramowanie biurowe produkowane po 2013 
r. generujące pliki w formacie docx, xlsx oraz 
one.  
 
Oprogramowanie powinno zawierać: 
- edytor tekstu;  
- arkusz kalkulacyjny;  
- program do tworzenia prezentacji;  

 

Oprogramowanie biurowe 

Data produkcji: ……………..r 
 
Generowanie plików: 

• .docx: (tak/nie)* 
• .xlsx: (tak/nie)* 
• .one: (tak/nie)* 

 
Zawarte moduły: 



- klienta poczty;  
- notatnik pracujący w trybie graficznym;  
- program do tworzenia publikacji graficznych; 
- system obsługi relacyjnych baz danych; 
Oprogramowanie powinno w pełni wspierać 
makra VBA. 
 
Oprogramowanie powinno mieć możliwość 
integracji z Usługą Office 365. Przez integracje 
rozumie się: 
- możliwość pracy na oraz współtworzenia 
jednego dokumentu przez wielu użytkowników 
usługi Office 365 jednocześnie. 
- możliwość udostępniania plików dla 
użytkowników zalogowanych w usłudze Office 
365 bezpośrednio w zamawianym 
oprogramowaniu. 
- połączenie z kontem użytkownika w usłudze 
Office 365 
 
Oprogramowanie powinno posiadać licencje 
wieczystą. 

• Edytor tekstu (tak/nie)* 
• Arkusz kalkulacyjny (tak/nie)* 
• Program do tworzenia prezentacji 

(tak/nie)* 
• Klient poczty (tak/nie)* 
• Notatnik pracujący w trybie 

graficznym (tak/nie)* 
• Program do tworzenia publikacji 

graficznych (tak/nie)* 
• System obsługi relacyjnych baz 

danych (tak/nie)* 
 
Pełne wsparcie dla makr VBA: (tak/nie)* 
Integracja z usługą Office 365: 

• praca na oraz współtworzenie jednego 
dokumentu  przez wielu użytkowników 
usługi Office 365 jednocześnie: 
(tak/nie)* 

• możliwość udostępniania plików dla 
użytkowników zalogowanych w 
usłudze Office 365 bezpośrednio w 
zamawianym oprogramowaniu: 
(tak/nie)* 

• połączenie z kontem użytkownika w 
usłudze Office 365: (tak/nie)* 

 
Licencja wieczysta: (tak/nie)* 
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Monitor 21,5” 
 
Przekątna: min. 21,5 cali 
Podświetlanie: LED 
Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 
Jasność: nie gorsza niż 250 cd/m² 
Czas reakcji plamki: nie gorszy niż 5 ms 
Kąt widzenia pion: min 160 ° 
Kąt widzenia poziom:  min  170 ° 
Ilość wyświetlanych kolorów: min 16.7 mln  
Złącze: DVI 
Wbudowane głośniki: min. 2 x 1 W 
Dołączony kabel: DVI – DVI 

Monitor 21,5” 
 
Przekątna: ........ cali  
Podświetlanie LED (tak/nie)* 
Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080  
(tak/nie)* 
Jasność: ………… cd/ m² 
Czas reakcji plamki: ………… ms 
Kąt widzenia pion.: …………… ° 
Kąt widzenia poziom: …………… ° 
Złącze: DVI (tak/nie)* 
Ilość wyświetlanych kolorów: min 16.7 
mln (tak/nie)* 
Ilość głośników: 2 szt. (tak/nie)* 
Moc głośników: …………… W 
Kabel: DVI – DVI (tak/nie)* 
 

 
8 Monitor 24” 

 
Przekątna: min. 24 cale 
Typ matrycy: TN 
Funcke dodatkowe: pivot 

 
 
Przekątna:……… cale 
Typ matrycy: TN (tak/nie)* 
PIVOT (tak/nie)* 
Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 



Rozdzielczość nominalna: 1920 x 1080 
Jasność: nie gorsza niż 350 cd/m² 
Czas reakcji plamki: nie gorszy niż 1 ms 
 

(tak/nie)* 
Jasność: …………… cd/m² 
Czas reakcji plamki: …………….. ms 
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Projektor  
 
Rozdzielczość optyczna: 1920 x 1080 
Jasność ANSI [lumen]: min 3000 
Kontrast: min 10000:1 
Proporcje obrazu: 16:9 
Wbudowane głośniki: tak 
Technologia obrazu: DLP 
HDTV: 1080p, 1080i, 720p 
Żywotność lampy [h]: min 3500 
Złącza komputerowe:  
   - D-Sub 
   - HDMI 
Jasność: min 2000 

 

 
Rozdzielczość optyczna: 1920 x 1080 
(tak/nie)* 
Jasność ANSI [lumen]: ……………. 
Kontrast: …………………  
Proporcje obrazu: 16:9 (tak/nie)*  
Wbudowane głośniki (tak/nie)  
Technologia obrazu DLP (tak/nie) 
HDTV: 1080p (tak/nie) , 1080i (tak/nie), 
720p (tak/nie)  
Żywotność lampy: …………….. h  
Złącza komputerowe:  

� D-Sub (tak/nie)*, 
� HDMI  (tak/nie)*   

Jasność:. ………………… 

 

 
10 Drukarka laserowa mono 

 
Technologia druku   Laserowa 
Nominalna prędkość druku nie mniej niż 33 
str./min.  
Rozdzielczość nie gorsza niż 1200 x 1200 dpi  
Normatywny cykl pracy min. 50000 str./mies.  
Pojemność podajnika papieru min. 
250 szt.  

Podajnik uniwersalny min. 50 szt. 
Maks. rozmiar nośnika A4  
Zainstalowana pamięć: min. 128 MB  

Wydruk dwustronny:   Automatyczny 

Złącza zewnętrzne  

• Ethernet 10/100 Mbps  
• USB 2.0  

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie 
standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie 
w ramach oferowanej ceny jednostkowej). 
Materiały eksploatacyjne muszą być nowe i 
nieużywane, pierwszej kategorii oraz 
wyprodukowane przez producenta oferowanych 
drukarek. 
Dodatkowo: 1 oryginalny toner 
 

Drukarka laserowa mono 
 
Technologia druku Laserowa (tak/nie)* 
Nominalna prędkość druku ……….. 
str./min.  
Rozdzielczość …………… dpi  
Normatywny cykl pracy ………… str./mies.  

Pojemność podajnika papieru ………. szt.  
Pojemność podajnika uniwersalnego 
………… szt. 
Maks. rozmiar nośnika …………..  

Zainstalowana pamięć …………… MB  

Automatyczny wydruk dwustronny:   
(tak/nie)*   
Złącza zewnętrzne  

• Ethernet 10/100 Mbps: (tak/nie)*    
• USB 2.0: (tak/nie)*   

 

Standardowe materiały eksploatacyjne: 
(tak/nie)*   
 
Dodatkowo oryginalny toner: (tak/nie)*    
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Drukarka Laserowa kolorowa 
 
Technologia druku   Laserowa 
Nominalna prędkość druku: min. 

20 str./min.  
Druk dwustronny:  automatyczny 
Rozdzielczość min. 600 x 600 dpi  
Normatywny cykl pracy min. 40000str./mies.  
Pojemność podajnika papieru min. 
250 szt. 
Uniwersalny podajnik papieru min. 50szt. 
Maks. rozmiar nośnika A4  
Zainstalowana pamięć: min. 128.00 MB 
Złącza zewnętrzne 

• Ethernet 10/100 Mbps  
• USB 2.0  

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie 
standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie 
w ramach oferowanej ceny jednostkowej). 
Materiały eksploatacyjne muszą być nowe i 
nieużywane, pierwszej kategorii oraz 
wyprodukowane przez producenta oferowanych 
drukarek. 
 
Dodatkowo komplet oryginalnych tonerów 
 

 
Drukarka Laserowa kolorowa 
 
Technologia druku: Laserowa (tak/nie)* 
Nominalna prędkość druku:  
……… str./min.  

Automatyczny druk dwustronny:  
(tak/nie)* 
Rozdzielczość ………….. dpi  
Normatywny cykl pracy ………… str./mies.  

Pojemność podajnika papieru ……… szt. 
Pojemność uniwersalnego podajnika 
papieru ………..szt. 
Maks. rozmiar nośnika A4 (tak/nie)* 
Zainstalowana pamięć …………… MB 
Złącza zewnętrzne 

• Ethernet 10/100 Mbps: (tak/nie)*    
• USB 2.0: (tak/nie)*    

Standardowe materiały eksploatacyjne: 
(tak/nie)*   
 
 
Komplet dodatkowych oryginalnych 
tonerów: (tak/nie)*   
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Urządzenie Wielofunkcyjne 
 
Funkcje urządzenia: 
- drukarka 
- kopiarka 
- skaner 
- faks 
 
Parametry kopiowania 
Rozdzielczość kopiowania w  czerni i kolorze 
(tekst i grafika): min. 300 x 300 dpi 
Szybkość kopiowania  w czerni i kolorze 
(A4): min. 20 kopii na minutę 
 
Parametry skanowania 
Typ skanowania Skaner płaski, 
automatyczny podajnik dokumentów 
Skanowanie Rozdzielczość optyczna:  
min. 600 x 600 dpi (mono), 
min. 600 x 600 dpi  (kolor) 
 
Parametry faksowania 
Rozdzielczość faksu czerni i bieli:  
min. 300 x 300 dpi 
Szybkość faksu: min. 33.6 kbps 
 

 
 
Funkcje urządzenia: 
- drukarka: (tak/nie)* 
- kopiarka: (tak/nie)* 
- skaner: (tak/nie)* 
- faks: (tak/nie)* 
 
Parametry kopiowania 
Rozdzielczość kopiowania w  czerni i 
kolorze (tekst i grafika): ………….. dpi 
Szybkość kopiowania  w czerni i kolorze 
(A4): ……………. kopii na minutę 
 
Parametry skanowania 
Typ skanowania Skaner płaski, 
automatyczny podajnik dokumentów 
Skanowanie Rozdzielczość optyczna: 
……………… dpi (mono), …………. dpi  (kolor) 
 
Parametry faksowania 
Rozdzielczość faksu czerni i bieli: 
……………dpi 
Szybkość faksu: ……………. kbps 
 
Parametry Drukowania 
Druk w kolorze: (tak/nie)* 



Parametry Drukowania 
Druk w kolorze: Tak 
Format: A4 
Rozdzielczość druku: min. 600 x 600 dpi 
Prędkość druku w czerni: min. 20 str/min 
Prędkość druku w kolorze: min. 17 str/min 
Druk dwustronny:  automatyczny 
Procesor drukarki:  min. 450 MHz 
Zainstalowana pamięć: min. 192 MB 
Interfejsy: 
- USB 
- LAN 10/100 
 
Podajnik papieru: min. 250 szt. 
 
Nośniki: 
- Papier, 
- koperty 
 
Dodatkowo komplet oryginalnych tonerów 
 
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie 
standardowe drukarki ( dostarczone w komplecie 
w ramach oferowanej ceny jednostkowej). 
Materiały eksploatacyjne muszą być nowe i 
nieużywane, pierwszej kategorii oraz 
wyprodukowane przez producenta oferowanych 
drukarek. 
 

Format A4: (tak/nie)* 
Rozdzielczość druku: ……………. dpi 
Prędkość druku w czerni: ……….. str/min 
Prędkość druku w kolorze: ……… str/min 
Druk dwustronny automatyczny: 
(tak/nie)* 
Procesor drukarki:………….. MHz 
Zainstalowana pamięć: ………….. MB 
Interfejsy: 
- USB: (tak/nie)* 
- LAN 10/100: (tak/nie)* 
 
 
 
Podajnik papieru: …………. szt. 
 
Nośniki: 
- Papier: (tak/nie)* 
- koperty: (tak/nie)* 
 
Komplet dodatkowych oryginalnych 
tonerów: (tak/nie)* 
 
 
Standardowe materiały eksploatacyjne: 
(tak/nie)*   
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Pendrive 
 
Interfejs: USB 3.0 
Pojemność: min. 32 GB 

 
 
 
Interfejs: USB 3.0 (tak/nie)* 
Pojemność: ……….. GB  
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Dysk zewnętrzny 
 
Interfejs: USB 3.0 
Format szerokości: 2.5" 
Pojemność: min. 1000 GB 

 
 
Interfejs: USB 3.0 (tak/nie)* 
Format szerokości: 2,5” (tak/nie)* 
Pojemność:  ………………..GB 

 
15 

 
Dysk Sieciowy - NAS  
 
Pamięć RAM: min. 512 MB (DDR3) 
 
Systemy plików obsługiwane dla dysków 
 zewnętrznych: NTFS, FAT/FAT32, EXT3, EXT4 
 
Obsługa serwera FTP 
Dostęp przez sieć Web 
Obsługa RAID 1, RAID 0 
 
Porty zewnętrzne: 
Ilość portów USB 3.0: min. 2 szt. 

 
Dysk Sieciowy - NAS  
 
Ilość pamięci ram RAM: ………………………… 
Systemy plików obsługiwane dla dysków 
zewnętrznych:  

• NTFS (tak/nie)* 
• FAT/FAT32 (tak/nie)* 
• EXT3 (tak/nie)* 
• EXT4 (tak/nie)* 

Obsługa serwera FTP (tak/nie)* 
Dostęp przez sieć Web (tak/nie)* 
Obsługa RAID 1, RAID 0 (tak/nie)* 
 



Port RJ-45 10/100/1000 (LAN) 
 
Ilość kieszeni na dysk 3,5”: min. 3 szt. 
Interfejs podłączenia dysków twardych: 
SATA III 
Łączna obsługiwana pojemność dysków: 
min. 10 TB 
 
Wymagania dotyczące zainstalowanych 
dysków twardych: 
Ilość dysków: min. 3 szt. 
Interfejs dysków: SATA III 
Łączna pojemność zainstalowanych dysków: 
min. 3 TB 
Niezawodność MTBF każdego dysku: min. 
1 000 000 godz. 
 
 
 

Porty zewnętrzne: 
Ilość portów USB 3.0: ……………………..szt. 
Port  RJ-45 10/100/1000 (LAN): (tak/nie)* 
 
Ilość kieszeni na dysk 3,5”: …………… szt. 
Interfejs podłączenia dysków twardych: 
SATA III (tak/nie)* 
Łączna obsługiwana pojemność dysków: 
…………………………. TB 
 
Wymagania dotyczące zainstalowanych 
dysków twardych: 
Ilość dysków: ……………………. szt. 
Interfejs dysków: SATA III (tak/nie)* 
Łączna pojemność zainstalowanych 
dysków: ……………… TB 
Niezawodność MTBF każdego dysku:  
 
……………………………………………………… godz. 
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Skaner A3 
 
Technologia: CCD 
Rozdzielczość optyczna: min 600 dpi 
Szybkość skanowania w kolorze A3: max 3 
sek.  
Szybkośc skanowania A3 w skali szarości: 
max 2.50 sek.  
Obsługiwane frmaty skanowania: A3, A4 
Przycisk fizyczne: Scan, OCR, Copy, File, 
Email,  
Podłączenie: USB 
 

 
Skaner A3 
 
Technologia CCD (tak/nie)* 
Rozdzielczość optyczna: ………. dpi 
Szybkość skanowania w kolorze A3: ……  
sek.  
Szybkośc skanowania A3 w skali 
szarości: ………… sek.  
Obsługiwane frmaty skanowania: 
A3 (tak/nie)*  
A4 (tak/nie)* 
 
Przycisk fizyczne:  
Scan (tak/nie)* 
OCR (tak/nie)* 
Copy (tak/nie)* 
File (tak/nie)* 
Email (tak/nie)*  
 
Podłączenie USB (tak/nie)*  
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Skaner A4 
 
Płaski kolorowy skaner 
Rozdzielczość optyczna:min 4800 x 4800 dpi 
Rozdzielczość interpolowana:min 12800 dpi 
Interfejs: USB 
Przyciski na panelu przednim: skanowanie, 
kopiowanie, skanowanie do PDF, skanowanie do 
wiadomości e-mai 
Dodatkowe informacje: 

 
Skaner A4 
 
Rozdzielczość optyczna: ……... x ...…… dpi 

Rozdzielczość interpolowana: ……...… dpi 

Interfejs USB (tak/nie)* 

Przyciski na panelu przednim: 
skanowanie  (tak/nie)* 
kopiowanie(tak/nie)*,  
skanowanie do PDF(tak/nie)*,  
skanowanie do wiadomości e-mail (tak/nie)* 
Dodatkowe informacje: 



 - Oprogramowanie OCR 
 

 - Oprogramowanie OCR (tak/nie)* 
 

18  
Ergonomiczna Mysz przewodowa 
 
Rodzaj: Wertykalna 
Rozdzielczości obsługiwane: 
600/1000/1600DPI 
Sensor: Optyczny 
Komunikacja: Przewodowa 
Ilość przycisków: 6 
Podstawka pod nadgarstek: Tak, odłączona 
 

 
Ergonomiczna Mysz Przewodowa 
 
Wertykalna (tak/nie)* 
Rozdzielczości obsługiwane:  
600 DPI (tak/nie)* 
1000 DPI (tak/nie)* 
1600 DPI (tak/nie)* 
 
Sensor optyczny (tak/nie)*  
Komunikacja przewodowa (tak/nie)* 
Ilość przycisków 6 (tak/nie)* 
Odłączona podstawka pod nadgarstek 
(tak/nie)* 
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Ergonomiczna Mysz Bezprzewodowa 
 
Rodzaj: Wertykalna 
Rozdzielczości obsługiwane: 
600/1000/1600DPI 
Sensor: Optyczny 
Komunikacja: Bezprzewodowa 
Ilość przycisków: 6 
Podstawka pod nadgarstek: Tak, odłączona 
 

 
Ergonomiczna Mysz Bezprzewodowa 
 
Wertykalna (tak/nie)* 
Rozdzielczości obsługiwane:  
600 DPI (tak/nie)* 
1000 DPI (tak/nie)* 
1600 DPI (tak/nie)* 
 
Sensor optyczny (tak/nie)*  
Komunikacja bezprzewodowa (tak/nie)* 
Ilość przycisków 6 (tak/nie)* 
Odłączona podstawka pod nadgarstek 
(tak/nie)*  
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Oprogramowanie do projektowania CAD 
 
Oprogramowani do tworzenia projektowania 
technicznego 2D i 3D w pełni zgodne z 
posiadanym przez Zamawiającego 
oprogramowaniem GStarCAD. Przez zgodność 
rozumie się tu: 
 
Cechy programu: 
System kompatybilny z  plikami DWG, DXF; 
Wieczysta licencja; 
Edytor bloków dynamicznych; 
Branżowe nakładki; 
Możliwość przenoszenia licencji pomiędzy 
komputerami; 
Praca z plikami rastrowymi; 
Wsparcie pracy z rysunkami o dużych 
rozmiarach; 
Możliwość przechowywania danych w chmurze; 
Menadżer zestawu arkuszy; 
Możliwość dodawania do rysunków kodów 
kreskowych i kodów QR; 
Możliwość wczytywania rysunków z plików PDF; 

 
 
System kompatybilny z  plikami:  
DWG (tak/nie)* 
DXF (tak/nie)* 
 
Wieczysta licencja (tak/nie)* 
Edytor bloków dynamicznych (tak/nie)* 
Branżowe nakładki (tak/nie)* 
 
Możliwość przenoszenia licencji pomiędzy 
komputerami (tak/nie)* 
 
Praca z plikami rastrowymi (tak/nie)* 
 
Wsparcie pracy z rysunkami o dużych 
rozmiarach (tak/nie)* 
 
Możliwość przechowywania danych w 
chmurze (tak/nie)* 
 
Menadżer zestawu arkuszy (tak/nie)* 
Możliwość dodawania do rysunków kodów 
kreskowych i kodów QR (tak/nie)* 



Możliwość stosowania plików PDF jako 
podkładów; 
Polska i angielska wersja językowa; 
Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android; 
Kompatybilność z systemami Win XP/Win 
Vista/Win7/Win8/Win10(32/64-bit). 
 

 
Możliwość wczytywania rysunków z plików 
PDF (tak/nie)* 
Możliwość stosowania plików PDF jako 
podkładów (tak/nie)* 
Polska i angielska wersja językowa 
(tak/nie)* 
Aplikacja mobilna na systemy 
 iOS (tak/nie)*  Android (tak/nie)* 
Kompatybilność z systemami WinXP 
(tak/nie)* Win Vista(tak/nie)*  Win7  
(tak/nie)* Win8 (tak/nie)* Win10 
(tak/nie)* 
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Program do tworzenia grafiki wektorowej 
 
Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej 
w pełni zgodne z posiadanym przez 
Zamawiającego oprogramowaniem CorelDraw 
Graphic Suite X8. Przez pełna zgodność rozumie 
się tu: 
 
Cechy programu: 
Obsługa wyświetlaczy UltraHD 4K 
Obsługa wielu monitorów 
Optymalizacja pod kątem obsługi systemu 
Windows 10 
Obsługa czcionek Corel Font Manager 
Zaawansowana obsługa czcionek OpenType 
Korygowanie zniekształceń perspektywy 
Narzędzie Klonowanie korygujące 
Efekt rozmywania gaussowskiego 
Narzędzia Płyn 
Narzędzie Maska planarna 
Korekcje soczewek 
Tryb scalania z przekazywaniem 
 
Podgląd stylów obiektów 
Funkcja umożliwiająca grupowanie kolorów  
Narzędzie Wskaźnik odręczny 
potrzebny na wykonanie tych czynności. 
Okno dokowane Style kolorów 
Obsługa formatu PDF/A 
Wbudowana funkcja obsługi plików RAW z 
aparatów cyfrowych 
Identyfikacja czcionek 
Przewodnik szybkiego startu 
Samouczki wideo i nagrania wideo z 
podpowiedziami 
Synchronizacja zasobników za pomocą usługi 
Microsoft OneDrive 
Centrum zasobów 
Zaawansowany organizer materiałów 
Podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości 
Łatwe przeglądanie i organizowanie plików 
programów CorelDRAW i Corel PHOTO-PAINT™. 
Dynamiczne formatowanie tekstu 

 
Program do tworzenia grafiki 
wektorowej 
 
Cechy programu: 
Obsługa wyświetlaczy UltraHD 4K 
(tak/nie)* 
Obsługa wielu monitorów (tak/nie)* 
Optymalizacja pod kątem obsługi systemu 
Windows 10 (tak/nie)* 
Obsługa czcionek Corel Font Manager 
(tak/nie)* 
Zaawansowana obsługa czcionek OpenType 
(tak/nie)* 
Korygowanie zniekształceń perspektywy 
(tak/nie)* 
Narzędzie Klonowanie korygujące 
(tak/nie)* 
Efekt rozmywania gaussowskiego 
(tak/nie)* 
Narzędzia Płyn (tak/nie)* 
Narzędzie Maska planarna (tak/nie)* 
Korekcje soczewek (tak/nie)* 
Tryb scalania z przekazywaniem (tak/nie)* 
 
Podgląd stylów obiektów (tak/nie)*   
Funkcja umożliwiająca grupowanie kolorów 
(tak/nie)*   
Narzędzie Wskaźnik odręczny(tak/nie)*   
Okno dokowane Style kolorów (tak/nie)* 
Obsługa formatu PDF/A (tak/nie)* 
Wbudowana funkcja obsługi plików RAW z 
aparatów cyfrowych (tak/nie)* 
Identyfikacja czcionek (tak/nie)* 
Przewodnik szybkiego startu (tak/nie)* 
Samouczki wideo i nagrania wideo z 
podpowiedziami (tak/nie)* 
Synchronizacja zasobników za pomocą usługi 
Microsoft OneDrive (tak/nie)* 
Centrum zasobów (tak/nie)* 
Zaawansowany organizer 
materiałów(tak/nie)* 
Podgląd w trybie miniatur o wysokiej jakości 
(tak/nie)* 



Możliwość wypełniania obiektów szybkiego 
kadrowania grafiką zastępczą i ramkami 
tekstowymi 
Tworzenie i importowanie tabel z możliwością 
stosowania strukturalnego układu tekstu i grafiki. 
Tworzenie stron WWW 
Obrazki clipart 
Specjalistyczne czcionki 
Natywna obsługa procesorów 64-bitowych 
 

Łatwe przeglądanie i organizowanie plików 
programów CorelDRAW i Corel PHOTO-
PAINT™ (tak/nie)* 
Dynamiczne formatowanie tekstu 
(tak/nie)* 
Możliwość wypełniania obiektów szybkiego 
kadrowania grafiką zastępczą i ramkami 
tekstowymi (tak/nie)* 
Tworzenie i importowanie tabel z możliwością 
stosowania strukturalnego układu tekstu i 
grafiki (tak/nie)* 
Tworzenie stron WWW (tak/nie)* 
Obrazki clipart (tak/nie)* 
Specjalistyczne czcionki (tak/nie)* 
Natywna obsługa procesorów 64-
bitowych(tak/nie)* 
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Program do kosztorysowania. 
 
Program umożliwiający tworzenie kosztorysów 
metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną. 
Posiadający zaawansowane funkcje pozwalające 
na sporządzanie kosztorysów wariantowych, 
złożonych i porównawczych, oraz tworzenie 
pozycji scalonych. 
 
Szczegółowa charakterystyka: 
- Współpracujący z programami kosztorysowymi 
Norma EXPERT, Norma STANDARD 2 oraz 
programem do przedmiarowania Miara PRO 
- Posiada możliwość tworzenia kosztorysów 
zgodnymi z normami obowiązującymi w Polsce i 
Unii Europejskiej (procedury FIDIC). 
- Pełna baza katalogów (ok.350) typu KNR, 
KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych 

- Możliwość współpracy z dostępnymi bazami 
cenowymi 
- Komunikacja on-line (przez Internet) z bazą 
Intercenbud.pl 
- Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i 
ekstrapolacji. 
- Rozliczenia robót tymczasowych w innych 
pozycjach. 
- Zapisywanie kosztorysu i jego działów w 
cenniku obiektów. 
- Automatyczne wyliczanie nakładów 
dodatkowych (np. koszty jednostkowe 
transportu). 
- Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji 
matematycznych. 
- Import danych obmiarowych z innych 
programów. 
- Mechanizm kluczy wykonawczych i 
lokalizacyjnych, który ułatwia współpracę z 
harmonogrami. 

 
 
 
 
 
 
 
- Współpracujący z programami 
kosztorysowymi Norma EXPERT, Norma 
STANDARD 2 oraz programem do 
przedmiarowania Miara PRO (tak/nie)* 
- Możliwość tworzenia kosztorysów zgodnymi 
z normami obowiązującymi w Polsce i Unii 
Europejskiej (procedury FIDIC). (tak/nie)* 
- Pełna baza katalogów (ok.350) typu KNR, 
KNNR, KNR-W, TZKNBK (PKZ), KNP i innych 
(tak/nie)* 
- Możliwość współpracy z dostępnymi bazami 
cenowymi (tak/nie)* 
- Komunikacja on-line (przez Internet) z 
bazą Intercenbud.pl (tak/nie)* 
- Wyliczanie nakładów metodą interpolacji i 
ekstrapolacji. (tak/nie)* 
- Rozliczenie robót tymczasowych w innych 
pozycjach. (tak/nie)* 
- Zapisywanie kosztorysu i jego działów w 
cenniku obiektów. (tak/nie)* 
- Automatyczne wyliczanie nakładów 
dodatkowych (np. koszty jednostkowe 
transportu). (tak/nie)* 
- Korzystanie z biblioteki wzorów i funkcji 
matematycznych. (tak/nie)* 
- Import danych obmiarowych z innych 
programów. (tak/nie)* 
- Mechanizm kluczy wykonawczych i 
lokalizacyjnych, który ułatwia współpracę z 
harmonogrami. (tak/nie)* 
- Rozliczanie wykonanych robót. (tak/nie)* 
- Współpraca z niemieckimi katalogami DBD. 



- Rozliczanie wykonanych robót. 
- Współpraca z niemieckimi katalogami DBD. 
- Współpraca z programami: ATHExcel, CAD 
Rysunek, Stawka 2, Wykopy. 
 
Licencja: 
Oprogramowanie powinno zawierać roczną 
aktualizację. 
 

(tak/nie)* 
- Współpraca z programami: ATHExcel, CAD 
Rysunek, Stawka 2, Wykopy. (tak/nie)* 
 
 
Posiada roczną aktualizację (tak/nie)* 
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Notebook 13” 
 
Przekątna ekranu: min 12 cali, max 14 cali 
Nominalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 
pikseli 
Procesor: osiągający co najmniej 3800 punktów 
w teście Passmark CPU Mark. 
Pamięć: min. 8GB 
Dysk twardy: 
- Pojemność nie mniejsza niż 275 GB SSD 
- Kości pamięci w technologii SLC 

- Prędkość odczytu min. 530MB/s  
- Prędkość zapisu min. 500MB/s 
 
Czas pracy na akumulatorze (normatywny) 
nie gorszy niż 5 godz. 
Karta dźwiękowa wejście mikrofonu, dwa 
wbudowane głośniki 
Komunikacja   
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n 
    * LAN 10/100/1000 Mbps 
    * Bluetooth 
Interfejsy   
    * min. 2 x USB 
     
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, 
mierzony zgodnie z ISO 7779 lub 
równoważny nie przekracza: 

• 35dB w jałowym trybie pracy 
• 40dB podczas dostępu do napędu 

twardego dysku 
 
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon 
    * wbudowana kamera  
    * klawiatura QWERTY 
 
Torba odpowiadająca wymiarom notebooka 

 
 
Przekątna ekranu: ……. cali  
Nominalna rozdzielczość LCD 1366x768 
pikseli (tak/nie)* 
Wynik procesora w teście Passmark CPU 
Mark: …………… 
Pamięć: …………….. GB 
Pojemność dysku twardego SSD 
…………….GB 
Technologia pamięci SLC: (tak/nie)* 

Prędkość odczytu min. ……….. MB/s  
Prędkość zapisu min. ………….. MB/s 
 
Czas pracy na akumulatorze 
(normatywny) ……………… godz. 
Karta dźwiękowa  
   *wejście mikrofonu: (tak/nie)* 
   *dwa wbudowane głośniki: (tak/nie)* 
Komunikacja: 
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n: (tak/nie)*   
    * LAN 10/100/1000 Mbps: (tak/nie)* 
    * Bluetooth: (tak/nie)* 
Interfejsy   
    * ilość portów USB: …………. Szt. 
   
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
w jałowym trybie pracy: ……….. dB 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
podczas dostępu do napędu: ……….dB 
(tak/nie)* 
 
Dodatkowe 
wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon: (tak/nie)* 
    * wbudowana kamera: (tak/nie)*  
    * klawiatura QWERTY: (tak/nie)* 
 
Torba odpowiadająca wymiarom 
notebooka: (tak/nie)* 
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Notebook 15,6  
 
Przekątna ekranu: 15,6 cali 
Nominalna rozdzielczość LCD: 1366 x 768 
pikseli 
Procesor: osiągający co najmniej 4000 punktów 
w teście Passmark CPU Mark. 
Pamięć: min. 8GB 
Dysk twardy: 
- Pojemność nie mniejsza niż 275 GB SSD 
- Kości pamięci w technologii SLC 
- Prędkość odczytu min. 530MB/s  
- Prędkość zapisu min. 500MB/s 
 
Napęd optyczny DVD+/-RW DL  
Czas pracy na akumulatorze (normatywny) 
nie gorszy niż 5 godz. 
Karta dźwiękowa wejście mikrofonu, dwa 
wbudowane głośniki 
Komunikacja   
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n 
    * LAN 10/100/1000 Mbps 
    * Bluetooth 
Interfejsy   
    * 1 x HDMI 
    * min. 3 x USB 
    * 1 x D-Sub 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, 
mierzony zgodnie z ISO 7779 lub 
równoważny nie przekracza: 

• 35dB w jałowym trybie pracy 
• 40dB podczas dostępu do napędu 

twardego dysku 
 
 
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon 
    * wbudowana kamera  
    * klawiatura QWERTY 
 
Torba odpowiadająca wymiarom notebooka 

 
 
Przekątna ekranu: 15,6 cali (tak/nie)* 
Nominalna rozdzielczość LCD 1366x768 
pikseli (tak/nie)* 
Wynik procesora w teście Passmark CPU 
Mark: …………… 
Pamięć: …………….. GB 
Pojemność dysku twardego SSD 
…………….GB 
Technologia pamięci SLC: (tak/nie)* 

Prędkość odczytu min. ……….. MB/s  
Prędkość zapisu min. ………….. MB/s 
 
Napęd optyczny DVD+/-RW DL: 
(tak/nie)*  
Czas pracy na akumulatorze 
(normatywny) ……………… godz. 
Karta dźwiękowa  
   *wejście mikrofonu: (tak/nie)* 
   *dwa wbudowane głośniki: (tak/nie)* 
Komunikacja: 
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n: (tak/nie)*   
    * LAN 10/100/1000 Mbps: (tak/nie)* 
    * Bluetooth: (tak/nie)* 
Interfejsy   
    * 1 x HDMI: (tak/nie)* 
    * ilość portów USB: …………. Szt. 
    * 1 x D-Sub: (tak/nie)* 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
w jałowym trybie pracy: ……….. dB 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
podczas dostępu do napędu: ……….dB 
(tak/nie)* 
Dodatkowe 
wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon: (tak/nie)* 
    * wbudowana kamera: (tak/nie)*  
    * klawiatura QWERTY: (tak/nie)* 
 
Torba odpowiadająca wymiarom 
notebooka: (tak/nie)* 
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Notebook 15,6 model 2 
 
Przekątna ekranu: 15,6 cali 
Nominalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 
pikseli 
Procesor: osiągający co najmniej 4300 punktów 
w teście Passmark CPU Mark. 
Pamięć: min 16GB 
Dysk twardy: 
- Pojemność nie mniejsza niż 512 GB SSD 
- Kości pamięci w technologii MLC 
Czas pracy na akumulatorze (normatywny) 
nie gorszy niż 5 godz. 
Karta graficzna: osiągająca co najmniej 1000 
punktów w teście Passmark G3D Mark 
Pamięć karty graficznej: min 3GB 
Karta dźwiękowa wejście mikrofonu, dwa 
wbudowane głośniki 
 
Komunikacja   
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n 
    * LAN 10/100/1000 Mbps 
    * Bluetooth 
Interfejsy   
    * min. 3 x USB  
    * min. 1 x HDMI 
 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, 
mierzony zgodnie z ISO 7779 lub 
równoważny nie przekracza: 

• 35dB w jałowym trybie pracy 
• 40dB podczas dostępu do napędu 

twardego dysku 
 
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon 
    * wbudowana kamera  
    * klawiatura QWERTY 
 
Torba odpowiadająca wymiarom notebooka 

 
 
Przekątna ekranu: 15,6 cali (tak/nie)* 
Nominalna rozdzielczość LCD 1920 x 
1080 (tak/nie)* 
Wynik procesora w teście Passmark CPU 
Mark: …………… 
Pamięć: …………….. GB 
Pojemność dysku twardego SSD 
…………….GB  
Technologia pamięci MLC: (tak/nie)* 
Czas pracy na akumulatorze 
(normatywny) ……………… godz. 
Wynik karty graficznej w Teście 
Passmark G3D Mark: …………………… 
Pamięć karty graficznej: …….GB 
Karta dźwiękowa  
   *wejście mikrofonu: (tak/nie)* 
   *dwa wbudowane głośniki: (tak/nie)* 
Komunikacja: 
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n: (tak/nie)*   
    * LAN 10/100/1000 Mbps: (tak/nie)* 
    * Bluetooth: (tak/nie)* 
Interfejsy   
    * ilość portów USB: …………. Szt. 
    * ilość portów HDMI: ………… Szt. 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
w jałowym trybie pracy: ……….. dB 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
podczas dostępu do napędu: ……….dB 
(tak/nie)* 
 
Dodatkowe 
wyposażenie/funkcjonalność     * 
wbudowany mikrofon: (tak/nie)* 
    * wbudowana kamera: (tak/nie)*  
    * klawiatura QWERTY: (tak/nie)* 
 
Torba odpowiadająca wymiarom 
notebooka: (tak/nie)* 
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Notebook 17,3  
 
Przekątna ekranu: 17,3 cali 
Matryca: matowa 
Nominalna rozdzielczość LCD: 1600 x 900 
pikseli 
Procesor: osiągający co najmniej 4000 punktów 
w teście Passmark CPU Mark. 
Pamięć: min 8GB 
Dysk twardy: 
- Pojemność nie mniejsza niż 275 GB SSD 
- Kości pamięci w technologii SLC 
- Prędkość odczytu min. 530MB/s  
- Prędkość zapisu min. 500MB/s 
 
Napęd optyczny DVD+/-RW DL  
Czas pracy na akumulatorze (normatywny) 
nie gorszy niż 5 godz. 
Karta dźwiękowa wejście mikrofonu, dwa 
wbudowane głośniki 
Komunikacja   
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac 
    * LAN 10/100/1000 Mbps 
    * Bluetooth 
Interfejsy   
    * 1 x HDMI 
    * min. 3 x USB 
    * 1 x D-Sub 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, 
mierzony zgodnie z ISO 7779 lub 
równoważny nie przekracza: 

• 35dB w jałowym trybie pracy 
• 40dB podczas dostępu do napędu 

twardego dysku 
 
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon 
    * wbudowana kamera  
    * klawiatura QWERTY 
 
Torba odpowiadająca wymiarom notebooka 
 

 
Przekątna ekranu: 17,3 cali (tak/nie)* 
Matryca: matowa (tak/nie)* 
Nominalna rozdzielczość LCD 1600 x 900 
(tak/nie)* 
Wynik procesora w teście Passmark CPU 
Mark: …………… 
Pamięć: …………….. GB 
Pojemność dysku twardego SSD 
…………….GB 
Technologia pamięci SLC: (tak/nie)* 

Prędkość odczytu min. ……….. MB/s  
Prędkość zapisu min. ………….. MB/s 
 
Napęd optyczny DVD+/-RW DL (tak/nie)* 
Czas pracy na akumulatorze 
(normatywny) ……………… godz. 
Karta dźwiękowa  
   *wejście mikrofonu: (tak/nie)* 
   *dwa wbudowane głośniki: (tak/nie)* 
Komunikacja: 
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac: (tak/nie)*   
    * LAN 10/100/1000 Mbps: (tak/nie)* 
    * Bluetooth: (tak/nie)* 
Interfejsy   
    * 1 x HDMI: (tak/nie)* 
    * ilość portów USB: …………. Szt. 
    * 1 x D-Sub: (tak/nie)* 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
w jałowym trybie pracy: ……….. dB 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
podczas dostępu do napędu: ……….dB 
(tak/nie)* 
 
Dodatkowe 
wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon: (tak/nie)* 
    * wbudowana kamera: (tak/nie)*  
    * klawiatura QWERTY: (tak/nie)* 
 
Torba odpowiadająca wymiarom 
notebooka: (tak/nie)* 
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Notebook 14 
 
Przekątna ekranu: 14 cali 
Matryca: matowa 
Nominalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 

pikseli 
Procesor: osiągający co najmniej 5150 punktów 
w teście Passmark CPU Mark. 
Pamięć: min 16GB DDR4 
Dysk twardy: 
- Pojemność nie mniejsza niż 512 GB SSD M.2 
Karta graficzna: osiągająca co najmniej 900 
punktów w teście Passmark G3D Mark 
Karta dźwiękowa wejście mikrofonu, dwa 
wbudowane głośniki 
Kamera: min. 1Mpix 
Komunikacja   
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n  
    * Bluetooth 
Interfejsy   
    *  USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

      *  USB 2.0 - 2 szt. 

      *  HDMI - 1 szt. 

 
     
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, 
mierzony zgodnie z ISO 7779 lub 
równoważny nie przekracza: 

• 35dB w jałowym trybie pracy 
• 40dB podczas dostępu do napędu 

twardego dysku 
 
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon 
    * klawiatura QWERTY 
 
Waga z baterią: max 1,5 kg  
Klawiatura: podświetlana 
Touchpad: wielodotykowy 
Port Kensington Lock 
 
Torba odpowiadająca wymiarom notebooka 
 

 
Przekątna ekranu: ……. cali  
Matryca: matowa (tak/nie)* 
Nominalna rozdzielczość LCD 1920 x 
1080 pikseli (tak/nie)* 
Wynik procesora w teście Passmark CPU 
Mark: …………… 
Pamięć: …………….. GB DDR4 
Pojemność dysku twardego SSD 
…………….GB 
Wynik karty graficznej w Teście 
Passmark G3D Mark: …………………… 
Karta dźwiękowa  
   *wejście mikrofonu: (tak/nie)* 
   *dwa wbudowane głośniki: (tak/nie)* 
Kamera: ……… Mpix 
Komunikacja: 
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n: (tak/nie)*   
    * Bluetooth: (tak/nie)* 
Interfejsy   
    * ilość USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - ………. szt. 

      * ilość  USB 2.0 - ………… szt. 

      * ilość HDMI - …………… szt. 

   
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
w jałowym trybie pracy: ……….. dB 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
podczas dostępu do napędu: ……….dB 
(tak/nie)* 
 
Dodatkowe 
wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon: (tak/nie)* 
    * klawiatura QWERTY: (tak/nie)* 
 
Waga z baterią: ………. kg  
Klawiatura podświetlana (tak/nie)* 
Touchpad wielodotykowy (tak/nie)* 
Port Kensington Lock (tak/nie)* 
 
 
Torba odpowiadająca wymiarom 
notebooka: (tak/nie)* 
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Tablet 
 
Przekątna ekranu: 

• min. 9,5 cala 
• max. 10,2 cala 

Pamięć RAM: min. 1,5 GB 
Pamięć wbudowana: min. 16 GB 
Typ ekranu:  Pojemnościowy 10 punktowy 
Łączność: 
   *  Wi-Fi 802.11 b/g/n 
   *     Bluetooth 
Micro USB: 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe. 
Bateria: min. 6000 mAh 
Zainstalowany system operacyjny: min 
Android  w wersji min 4.4 
Kamera przednia: min. 2.0 Mpix 
Kamera tylnia: min. 5.0 Mpix  
Wbudowane głośniki 
Czytnik kart pamięci 
Dodatkowe informacje: 

• Przycisk do regulacji głośności 
• Wbudowany mikrofon 
• Akcelerometr 
• Wbudowany moduł GPS 
 

Dołączone akcesoria:  
• Etui dedykowane do oferowanego modelu. 

Karta micro SD pasująca do wbudowanego 
czytnika kart pamięci o pojemności min. 16GB  

 
 
 
Przekątna ekranu: ………………. cali 
Ilość pamięci RAM: …………. GB 
Ilość pamięci wbudowanej: ……… GB 
Typ ekranu 
* Pojemnościowy (tak/nie)* 
* 10 Punktowy (tak/nie) 
Łączność: 
   *  Wi-Fi 802.11 b/g/n: (tak/nie)* 
   *     Bluetooth: (tak/nie)* 
Micro USB: 1 szt. (tak/nie)* 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe: 
(tak/nie)* 
Bateria: ........... mAh 
Wersja zainstalowanego systemu 
operacyjnyego ………………… 
Kamera przednia: …………. Mpix 
Kamera tylnia: ……………. Mpix  
Wbudowane głośniki (tak/nie)* 
Czytnik kart pamięci (tak/nie)* 
Dodatkowe informacje: 

• Przycisk do regulacji głośności: 
(tak/nie)* 

• Wbudowany mikrofon: (tak/nie)* 
• Akcelerometr: (tak/nie)* 
• Moduł GPS (tak/nie)* 
 

Dołączone akcesoria:  
• Etui dedykowane do oferowanego 

modelu: (tak/nie)* 
Karta micro SD pasująca do wbudowanego 
czytnika kart pamięci o pojemności: …………..  
GB 
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Mysz do notebooka 
 
Typ myszy: Optyczna  
Komunikacja z komputerem: Przewodowa 
Interfejs: USB 
Rozdzielczość: min 800 dpi 
Zasięg: max 1.2m  
Liczba przycisków: 2 szt.  
Liczba rolek: 1 szt. 
 

 
 
Typ myszy optyczna: (tak/nie)*  
Komunikacja z komputerem 
przewodowa: (tak/nie)* 
Interfejs USB: (tak/nie)* 
Rozdzielczość: ……………. dpi 
Zasięg: …………………… m  
Liczba przycisków: 2 szt. (tak/nie)* 
Liczba rolek: 1 szt. (tak/nie)* 
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System operacyjny dla notebooka 
 
System operacyjny przeznaczony do użytku w 
firmie (wersja Professional). Musi być on 64 
bitowy, współpracujący z systemami 
teleinformatycznymi eksploatowanymi przez 
zamawiającego. Przez systemy teleinformatyczne 
eksploatowane przez zamawiającego rozumie się: 
- możliwość uruchamiania systemu płatnik, 
- możliwość uruchamiania programu Logsystem, 
- możliwość uruchamiania pakietu Office w wersji 
co najmniej 2013 
Cykl życia systemu (okres wsparcia producenta): 
min. do 2025 r. 
 

 

System operacyjny dla notebooka 
 
Przeznaczony do użytku w firmie: (tak/nie)* 
 
Wersja 64 bitowa: (tak/nie)* 
 
Współpraca z systemami: 
• Płatnik: (tak/nie)* 
• Logsystem: (tak/nie)* 

• Pakiet Office (tak/nie)* w wersji 
…………………………… 

 
Cykl życia systemu: Do …....... r. 
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Oprogramowanie biurowe dla notebooka 

Oprogramowanie biurowe produkowane po 2013 
r. generujące pliki w formacie docx, xlsx oraz 
one.  
 
Oprogramowanie powinno zawierać: 
- edytor tekstu;  
- arkusz kalkulacyjny;  
- program do tworzenia prezentacji;  
- klienta poczty;  
- notatnik pracujący w trybie graficznym;  
- program do tworzenia publikacji graficznych; 
- system obsługi relacyjnych baz danych; 
Oprogramowanie powinno w pełni wspierać 
makra VBA. 
 
Oprogramowanie powinno mieć możliwość 
integracji z Usługą Office 365. Przez integracje 
rozumie się: 
- możliwość pracy na oraz współtworzenia 
jednego dokumentu przez wielu użytkowników 
usługi Office 365 jednocześnie. 
- możliwość udostępniania plików dla 
użytkowników zalogowanych w usłudze Office 
365 bezpośrednio w zamawianym 
oprogramowaniu. 
- połączenie z kontem użytkownika w usłudze 
Office 365 
 
Oprogramowanie powinno posiadać licencje 
wieczystą. 

 

Oprogramowanie biurowe dla notebooka 

Data produkcji: ……………..r 
 
Generowanie plików: 

• .docx: (tak/nie)* 
• .xlsx: (tak/nie)* 
• .one: (tak/nie)* 

 
Zawarte moduły: 

• Edytor tekstu (tak/nie)* 
• Arkusz kalkulacyjny (tak/nie)* 
• Program do tworzenia prezentacji 

(tak/nie)* 
• Klient poczty (tak/nie)* 
• Notatnik pracujący w trybie 

graficznym (tak/nie)* 
• Program do tworzenia publikacji 

graficznych (tak/nie)* 
• System obsługi relacyjnych baz 

danych (tak/nie)* 
 
Pełne wsparcie dla makr VBA: (tak/nie)* 
Integracja z usługą Office 365: 

• praca na oraz współtworzenie jednego 
dokumentu  przez wielu użytkowników 
usługi Office 365 jednocześnie: 
(tak/nie)* 

• możliwość udostępniania plików dla 
użytkowników zalogowanych w 
usłudze Office 365 bezpośrednio w 



 
 
 
 
 
 
 
 

..............................................   …………………………….………………………… 
             (miejscowość, data)    (pieczęć i podpis osób uprawnionych  

 do podejmowania zobowiązań) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

zamawianym oprogramowaniu: 
(tak/nie)* 

• połączenie z kontem użytkownika w 
usłudze Office 365: (tak/nie)* 

 
Licencja wieczysta: (tak/nie)* 
 


