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Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia, wraz z kalkulacją cenową 

 

Opis przedmiotu zamówienia 
Pod nazwą dostawa komputerów przenośnych, komputerów biurkowych, oprogramowania, drukarek, skanerów, osprzętu sieciowego, urządzeń 

wielofunkcyjnych i akcesoriów komputerowych 

dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 
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 Wymagania Zamawiającego Zgodność cech wymaganych z oferowanymi 
(TAK lub NIE) i/lub parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

Ilość szt. 
sprzętu 
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Notebook 15,6 
Procesor:  
osiągający co najmniej 6981 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 1 TB 
Typ: SSD 
Interfejs: M.2 PCIe 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 16 GB 
Typ pamięci minimum DDR3 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2133 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED 
Obsługa Enhanced Wide Viewing 
Minimalna przekątna 15,6’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 5818 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Minimalna wielkość pamięci 4096MB 
Typ pamięci: GDDR5 
 

Notebook 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark CPU 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… TB 
Typ: SSD (tak/nie)* 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED (tak/nie) 
Obsługa Enhanced Wide Viewing (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Wielkość pamięci ……MB 
Typ pamięci: GDDR5 (tak/nie) 
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Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB Typu-C - 1 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI - 1 szt. 
 
Łączność: 
WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
 
Zainstalowany system: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 
najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wejście zasilania 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 2 
Aluminiowa obudowa 
Wydzielona klawiatura numeryczna 
Inteligentny gładzik 
Białe podświetlenie klawiatury 
Szyfrowanie TPM 
Partycja odzyskiwania systemu 

Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB Typu-C: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
 
Łączność: 
WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax (tak/nie) 
 
Zainstalowany system: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wejście zasilania (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Aluminiowa obudowa (tak/nie) 
Wydzielona klawiatura numeryczna (tak/nie) 
Inteligentny gładzik (tak/nie) 
Białe podświetlenie klawiatury (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania system (tak/nie) 
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Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC 
 
Parametry podstawowe: 
Technologia atramentowa 
Obsługa formatu stron A4 
Funkcja drukowania 

Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC 
 
Parametry podstawowe: 
Technologia atramentowa (tak/nie) 
Obsługa formatu stron A4(tak/nie) 
Funkcja drukowania (tak/nie) 
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Drukowanie w kolorze 
Funkcja skanowania 
Funkcja kopiowania 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci 64MB 
 
Parametry druku: 
Minimalna rozdzielczość druku monochromatycznego 
6000x1200 dpi 
Minimalna rozdzielczość druku kolorowego 6000x1200 
dpi 
Minimalna szybkość drukowania monochromatycznego 
11 stron A4/min 
Minimalna szybkość drukowania kolorowego 6 stron 
A4/min 
Możliwość drukowania bez marginesów 
 
Parametry skanowania: 
Technologia skanowania CIS 
Skanowanie w kolorze 
Skanowanie do wiadomości email 
Minimalna optyczna rozdzielczość skanowania 
1200x2400 dpi 
Minimalna rozszerzona rozdzielczość skanowania 
19200x19200 dpi 
Kodowanie koloru 24 bit 
Minimalna skala szarości 256 poziomów 
Parametry kopiowania: 
Minimalna rozdzielczość kopiowania 1200x2400 dpi 
Minimalna szybkość kopiowania monochromatycznego 
4,4 kopii/min 
Minimalna szybkość kopiowania w kolorze 2,7 kopii/min 
Zakres skalowania 25% - 400% 
Minimalna liczba kopii 99 
Parametry nośników druku: 
Obsługa papieru standardowego 220g/m2 
Obsługa papieru fotograficznego 220g/m2 

Drukowanie w kolorze (tak/nie) 
Funkcja skanowania (tak/nie) 
Funkcja kopiowania (tak/nie) 
 
Pamięć: 
Wielkość pamięci ……MB 
 
Parametry druku: 
Rozdzielczość druku monochromatycznego ………… dpi 
 
Rozdzielczość druku kolorowego ………… dpi 
 
Szybkość drukowania monochromatycznego … stron 
A4/min 
Szybkość drukowania kolorowego …… stron A4/min 
 
Możliwość drukowania bez marginesów (tak/nie) 
 
Parametry skanowania: 
Technologia skanowania CIS (tak/nie) 
Skanowanie w kolorze (tak/nie) 
Skanowanie do wiadomości email (tak/nie) 
Optyczna rozdzielczość skanowania ……… dpi 
 
Rozszerzona rozdzielczość skanowania ……… dpi 
 
Kodowanie koloru 24 bit (tak/nie) 
Skala szarości … poziomów 
Parametry kopiowania: 
Rozdzielczość kopiowania ……………… dpi 
Szybkość kopiowania monochromatycznego …… 
kopii/min 
Szybkość kopiowania w kolorze ……… kopii/min 
Zakres skalowania 25% - 400% (tak/nie) 
Liczba kopii …… 
Parametry nośników druku: 
Obsługa papieru standardowego 220g/m2 (tak/nie) 
Obsługa papieru fotograficznego 220g/m2 (tak/nie) 
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Obsługa papieru powlekanego 
Obsługa papieru błyszczącego 
Obsługa folii 
Obsługa kopert 
Minimalna pojemność podajnika głównego 100 arkuszy 
Minimalna pojemność odbiornika papieru 50 arkuszy 
Możliwość drukowania kopert 
Minimalna pojemność podajnika na koperty 10 arkuszy 
Minimalna pojemność podajnika na papier fotograficzny 
20 arkuszy 
 
Komunikacja: 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n 
Typ gniazda USB minimum 2.0 Hi-Speed 
Obsługa technologii drukowanie z chmury 
Obsługa technologii drukowanie z urządzeń mobilnych 
 
Inne parametry: 
Zestaw startowych wkładów atramentowych do 
urządzenia 
Dołączony przewód zasilający 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim 
Dołączone sterowniki na nośniku pamięci 

Obsługa papieru powlekanego (tak/nie) 
Obsługa papieru błyszczącego (tak/nie) 
Obsługa folii (tak/nie) 
Obsługa kopert (tak/nie) 
Pojemność podajnika głównego ……… arkuszy 
Pojemność odbiornika papieru … arkuszy 
Możliwość drukowania kopert (tak/nie) 
Pojemność podajnika na koperty ……… arkuszy 
Pojemność podajnika na papier fotograficzny …… arkuszy 
 
 
Komunikacja: 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n (tak/nie) 
Typ gniazda USB …… 
Obsługa technologii drukowanie z chmury (tak/nie) 
Obsługa technologii drukowanie z urządzeń mobilnych 
(tak/nie) 
Inne parametry: 
Zestaw startowych wkładów atramentowych do urządzenia 
(tak/nie) 
Dołączony przewód zasilający (tak/nie) 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim (tak/nie) 
Dołączone sterowniki na nośniku pamięci (tak/nie) 
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Notebook 17,3” 
Procesor:  
osiągający co najmniej 8007 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 256 GB 
typ: SSD 
interfejs: M.2 PCIe 
Pamięć: 

Notebook 17,3” 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
Pamięć: 
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Minimalna wielkość pamięci: 8 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 
 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED IPS 
Minimalna przekątna 17,3’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1958 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Minimalna wielkość pamięci 2048MB 
Typ pamięci: GDDR5 
 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 1 szt 
Minimalna ilość złącz USB Typu-C: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt 
 
Łączność: 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 

wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED IPS (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Wielkość pamięci ……MB 
Typ pamięci: GDDR5 (tak/nie) 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB 2: …… 
Ilość złącz USB Typu-C: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
 
Łączność: 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system: 
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Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 
 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 1 
Wydzielona klawiatura numeryczna 
Wbudowany touchpad 
Szyfrowanie TPM 
Partycja odzyskiwania system 
Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA, 
dołączone sanki montażowe 

 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW DualLayer (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wydzielona klawiatura numeryczna (tak/nie) 
Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania system (tak/nie) 
Możliwość montażu dodatkowego dysku SATA, dołączone 
sanki montażowe (tak/nie) 
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Notebook  
Procesor:  
osiągający co najmniej 13315 punktów w teście 
Passmark CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 12 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 128GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 512 GB 
typ: SSD 
interfejs: M.2 PCIe 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 16 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2933 
 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED 

Notebook 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED (tak/nie) 
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Obsługa Wide Viewing Angle 
Minimalna przekątna 15,6’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1055 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 3 szt. 
Minimalna ilość złącz USB Typu-C: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt 
 
Łączność: 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 2 
Wydzielona klawiatura numeryczna 

Obsługa Wide Viewing Angle (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB Typu-C: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
 
Łączność: 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wydzielona klawiatura numeryczna (tak/nie) 
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Wbudowany touchpad 
Trackpoint 
Białe podświetlenie klawiatury 
Szyfrowanie TPM 
Partycja odzyskiwania system 
Możliwość zabezpieczenia linką 

Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Trackpoint (tak/nie) 
Białe podświetlenie klawiatury (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania system (tak/nie) 
Możliwość zabezpieczenia linką  (tak/nie) 
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Notebook 
Procesor:  
osiągający co najmniej 8007 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 512 GB 
typ: SSD 
interfejs: M.2 PCIe 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 8 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED 
Obsługa Wide Viewing Angle 
Minimalna przekątna 15,6’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1055 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt 
Łączność: 

Notebook 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED (tak/nie) 
Obsługa Wide Viewing Angle (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB 2.0: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
Łączność: 
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Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 
najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 1 
Wydzielona klawiatura numeryczna 
Wbudowany touchpad 
Szyfrowanie TPM 
Partycja odzyskiwania system 
Możliwość zabezpieczenia linką 

Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wydzielona klawiatura numeryczna (tak/nie) 
Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania system (tak/nie) 
Możliwość  zabezpieczenia linką  (tak/nie) 

6 Jednostka centralna (PC) 
Procesor: 
osiągający co najmniej 17203 punktów w teście 
Passmark CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 16 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 128GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 512 GB 
typ: SSD 

Jednostka centralna (PC) 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark  CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 

 
4 
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interfejs: PCIe 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 16 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 3200 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 802 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Minimalna wielkość pamięci 2048MB 
Typ pamięci: nie gorszy niż GDDR5 
 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 4 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 4 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt. 
Minimalna ilość wyjść audio: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz VGA: 1 szt. 
Minimalna ilość wejść zasilania: 1 szt 
Minimalna ilość złącz wew. PCIex: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz wew. SATA III: 2 szt. 
Kieszeń wewnętrzna 3,5’’ 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
Łączność: 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 

Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Wielkość pamięci: ……MB 
Typ pamięci:  
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB 2.0: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
Ilość wyjść audio: …… 
Ilość złącz VGA: …… 
Ilość wejść zasilania: …… 
Ilość złącz wew. PCIex: …… 
Ilość złącz wew. SATA III: ……. 
Kieszeń wewnętrzna 3,5’’ (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Łączność: 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
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• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wbudowany moduł TPM 
Dołączona mysz przewodowa 
Dołączona klawiatura przewodowa 
Partycja odzyskiwania systemu 

 
Inne parametry: 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Dołączona mysz przewodowa (tak/nie) 
Dołączona klawiatura przewodowa (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania systemu (tak/nie) 

7 Drukarka laserowa 
Zintegrowany dupleks 
Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci 256MB 
Parametry druku: 
Minimalna rozdzielczość druku monochromatycznego 
2400x2400 dpi 
Minimalna szybkość druku monochromatycznego 34 
stron A4/min 
 
Parametry nośników druku: 
Obsługa rodzaje nośników: Karty, Koperty, Etykiety 
papierowe, Papier zwykły 
Obsługiwane rozmiary nośników: Koperta 10, Koperta 7 
3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta 
DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, 
Universal, Oficio, A6 
Minimalna pojemność podajnika na papier 250 arkuszy 
Minimalna pojemność odbiornika na papier 150 arkuszy 
Komunikacja: 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n  
Typ gniazda USB 2.0 Hi-Speed (typu B) 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps 
Maksymalne zużycie energii w trybie gotowości do pracy 
4W 
Inne parametry: 
Dołączona startowa zwrotna kaseta z czarnym tonerem 
na 700 stron 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim 

Drukarka laserowa 
Zintegrowany dupleks (tak/nie) 
Podajnik ręczny na pojedyncze arkusze (tak/nie) 
Pamięć: 
Wielkość pamięci ……MB 
Parametry druku: 
Rozdzielczość druku monochromatycznego ………… dpi 
 
Szybkość drukowania monochromatycznego ……… stron 
A4/min 
 
Parametry nośników druku: 
Obsługa rodzaje nośników:  
 
Obsługiwane rozmiary nośników:  
 
 
 
Pojemność podajnika na papier ……… arkuszy 
Pojemność odbiornika na papier ……… arkuszy 
Komunikacja: 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n (tak/nie) 
Typ gniazda USB …… 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps (tak/nie) 
Zużycie energii w trybie gotowości do pracy …… 
 
Inne parametry: 
Dołączona startowa zwrotna kaseta z czarnym tonerem na 
700 stron (tak/nie) 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim (tak/nie) 

 
3 



13 

 

Dołączone sterowniki na nośniku pamięci Dołączone sterowniki na nośniku pamięci (tak/nie) 

8 Komputer typu All-in-One 
Procesor:  
osiągający co najmniej 10885 punktów w teście 
Passmark CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 128GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 512 GB 
Typ: SSD 
Interfejs: PCIe 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 8 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED IPS 
Minimalna przekątna 13,8’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1536 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilośc złącz RJ45: 1 szt. 
Wbudowane wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system  operacyjny: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 

Komputer typu All-in-One 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie)* 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED IPS (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB 2.0: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
Wbudowane wyjście słuchawkowe / wejście mikrofonowe 
(tak/nie) 
Obsłiuga WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system  operacyjny: 

 
1 
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przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 1 
Możliwość zabezpieczenia linką 
Dołączony zasilacz 
Dołączona mysz bezprzewodowa 
Dołączona klawiatura bezprzewodowa 
Dołączony nośnik z systemem operacyjnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Możliwość zabezpieczenia linką (tak/nie) 
Dołączony zasilacz (tak/nie) 
Dołączona mysz bezprzewodowa (tak/nie) 
Dołączona klawiatura bezprzewodowa (tak/nie) 
Dołączony nośnik z systemem operacyjnym (tak/nie) 

9 Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC 
Parametry podstawowe: 
Technologia laserowa 
Obsługa formatu stron A4 
Funkcja drukowania 
Funkcja skanowania 
Funkcja kopiowania 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci 128MB 
 
Parametry druku: 
Minimalna rozdzielczość druku monochromatycznego 
1200x1200 dpi 
Minimalna szybkość drukowania monochromatycznego 
20 stron A4/min 
Parametry skanowania: 
Technologia skanowania CIS 
Skanowanie w kolorze 

Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC 
Parametry podstawowe: 
Technologia laserowa (tak/nie) 
Obsługa formatu stron A4(tak/nie) 
Funkcja drukowania (tak/nie) 
Funkcja skanowania (tak/nie) 
Funkcja kopiowania (tak/nie) 
 
Pamięć: 
Wielkość pamięci ……MB 
 
Parametry druku: 
Rozdzielczość druku monochromatycznego ………… dpi 
Szybkość drukowania monochromatycznego … stron 
A4/min 
 
Parametry skanowania: 
Technologia skanowania CIS (tak/nie) 
Skanowanie w kolorze (tak/nie) 

 
1 
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Skanowanie do wiadomości email 
Minimalna optyczna rozdzielczość skanowania 600x600 
dpi 
Kodowanie koloru 24 bit 
Minimalna skala szarości 256 poziomów 
Skanowanie do formatów PDF, JPGl TIFF, PNG, BMP 
 
Parametry kopiowania: 
Minimalna szybkość kopiowania monochromatycznego 
20 kopii/min 
Zakres skalowania 25% - 400% 
Minimalna liczba kopii 99 
 
Parametry nośników druku: 
Obsługa papieru do 163 g/m2 
Minimalna pojemność podajnika głównego 40 arkuszy 
Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier o 
wysokiej gramaturze, papier o niskiej gramaturze, papier 
bawełniany, papier kolorowy, papier wstępnie 
zadrukowany, papier makulaturowy, etykiety, karton, 
papier blankietowy, papier archiwalny, koperty 
Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5 (LEF), B5, B5 
(JIS), Oficio, koperty (DL, C5) 
Komunikacja: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n 
Typ gniazda USB minimum 2.0 Hi-Speed 
Obsługa technologii drukowanie z chmury 
Obsługa technologii drukowanie z urządzeń mobilnych 
 
Eksploatacja: 
Dopuszczalna wilgotność podczas eksploatacji 20% - 
70% 
Praca w temperaturach 10C – 30C 
Zasilanie: 
Zasilanie sieciowe AC 220-240V 
Maksymalne zużycie energii w trybie gotowości do pracy 
38W 

Skanowanie do wiadomości email (tak/nie) 
Optyczna rozdzielczość skanowania ……… dpi 
 
Kodowanie koloru 24 bit (tak/nie) 
Skala szarości … poziomów 
Skanowanie do formatów PDF, JPGl TIFF, PNG, BMP 
(tak/nie) 
Parametry kopiowania: 
Szybkość kopiowania monochromatycznego …… 
kopii/min 
 
Zakres skalowania 25% - 400% (tak/nie) 
Liczba kopii …… 
 
Parametry nośników druku: 
Obsługa papieru do 163g/m2 (tak/nie) 
Pojemność podajnika głównego ……… arkuszy 
Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier o 
wysokiej gramaturze, papier o niskiej gramaturze, papier 
bawełniany, papier kolorowy, papier wstępnie 
zadrukowany, papier makulaturowy, etykiety, karton, 
papier blankietowy, papier archiwalny, koperty (tak/nie) 
Obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5 (LEF), B5, B5 
(JIS), Oficio, koperty (DL, C5) (tak/nie) 
Komunikacja: 
Obsługa  LAN 10/100/1000Mbps  (tak/nie) 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n (tak/nie) 
Typ gniazda USB …… 
Obsługa technologii drukowanie z chmury (tak/nie) 
Obsługa technologii drukowanie z urządzeń mobilnych 
(tak/nie) 
Eksploatacja: 
Dopuszczalna wilgotność podczas eksploatacji ………. 
Praca w temperaturach ……… 
Zasilanie: 
Zasilanie sieciowe AC 220-240V (tak/nie) 
Zużycie energii w trybie gotowości do pracy …… 
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Certyfikat EnergyStar 
 
Inne parametry: 
Wbudowany wyświetlacz LCD z klawiaturą 
Dołączony startowy toner do urządzenia 
Dołączony przewód zasilający 
Dołączony przewód USB 
Dołączony przewód telekomunikacyjny 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim 
Dołączone sterowniki na nośniku pamięci 
Dołączona karta gwarancyjna 

Certyfikat EnergyStar (tak/nie) 
 
Inne parametry: 
Wbudowany wyświetlacz LCD z klawiaturą (tak/nie) 
Dołączony startowy toner do urządzenia (tak/nie) 
Dołączony przewód zasilający (tak/nie) 
Dołączony przewód USB (tak/nie) 
Dołączony przewód telekomunikacyjny (tak/nie) 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim (tak/nie) 
Dołączone sterowniki na nośniku pamięci (tak/nie) 
Dołączona karta gwarancyjna (tak/nie) 

10 Jednostka centralna (PC) 
Procesor: 
osiągający co najmniej 13827 punktów w teście 
Passmark CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 128GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków SSD: 1 
Minimalna ilość dysków SATA: 1 
Minimalna pojemność dysku SSD:256 GB 
Minimalna pojemność dysku SATA:1000 GB 
Interfejs dysku SSD: PCIe 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 16 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 3200 
 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 12156 punktów w teście 
Passmark GPU Mark 
Minimalna wielkość pamięci 6144 MB 
Typ pamięci: GDDR6 

Jednostka centralna 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark  CPU Mark 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
 
Dysk: 
Ilość dysków SSD: …… 
Ilość dysków SATA: …… 
Pojemność dysku SSD ………… GB 
Pojemność dysku SATA ………… GB 
Interfejs dysku SSD: PCIe (tak/nie) 
 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Wielkość pamięci: ……MB 
Typ pamięci: GDDR5 (tak/nie) 

 
2 
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Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 4 szt. 
Minimalna ilość złącz USB typ C: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 4 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz DVI: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz DP: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt. 
Minimalna ilość wyjśc audio: 3 szt. 
Minimalna ilość wejść zasilania: 1 szt 
Minimalna ilość złącz wew. PCIex: 1 szt. 
Minimalna ilośc złącz wew. SATA III: 2 szt. 
Kieszeń wewnętrzna 3,5’’/2,5’’ 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Możliwość zabezpieczenia linką 
Dołączona mysz przewodowa 
Dołączona klawiatura przewodowa 
Dołączony nośnik z systemem operacyjnym 

 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB typ C: …… 
Ilość złącz USB 2.0: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz DVI: …… 
Ilość złącz DP: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
Ilość wyjśc audio: …… 
Ilość wejść zasilania: …… 
Ilość złącz wew. PCIex: …… 
Ilośc złącz wew. SATA III: ……. 
Kieszeń wewnętrzna 3,5’’/2,5’’ (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps  (tak/nie) 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Możliwość zabezpieczenia linką (tak/nie) 
Dołączona mysz przewodowa (tak/nie) 
Dołączona klawiatura przewodowa (tak/nie) 
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Partycja odzyskiwania systemu 

Dołączony nośnik z systemem operacyjnym (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania systemu (tak/nie) 

11 Notebook 13,3” 
Procesor:  
osiągający co najmniej 6545 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 512 GB 
Typ: SSD 
Interfejs: M.2 PCIe 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 16 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2400 
 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED IPS 
Minimalna przekątna 13,3’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1055 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB Typu-C: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilośc złącz RJ45: 1 szt 
 
Łączność: 

Notebook 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark  CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie)* 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB Typu-C: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
 
Łączność: 

 
1 
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Obsługa  LAN 10/100/1000Mbps 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system peracyjny: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wejście zasilania 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 2 
Wbudowany touchpad 
Wbudowany czytnil linii papilarnych 
Białe podświetlenie klawiatury 
Szyfrowanie TPM 
Możliwość zabezpieczenia linką 
Partycja odzyskiwania systemu 

Obsługa LAN 10/100/1000 Mbps  (tak/nie) 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system peracyjny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wejście zasilania (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Wbudowany czytnil linii papilarnych (tak/nie) 
Białe podświetlenie klawiatury (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Możliwość zabezpieczenia linką (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania system (tak/nie) 

12 Notebook 13,3 
Procesor:  
osiągający co najmniej 8986 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net  
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 

Notebook 13,3 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 

 
1 
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Minimalna pojemność 1024 GB 
Typ: SSD 
Interfejs: M.2 PCIe 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 16 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 3200 
Ekran: 
Typ: Blyszczący 
Podświetlenie: LED IPS 
Minimalna przekątna 13,3’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
Ochrona ekranu utwardzanym szkłem 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1891 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz USB Typu-C: 2 szt. 
Wbudowane wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy  802.11 a/b/g/n/ac/ax 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 

Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie)* 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
Ekran: 
Typ:  Blyszczący (tak/nie) 
Podświetlenie: LED IPS (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
Ochrona ekranu utwardzanym szkłem (tak/nie) 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB Typu-C: …… 
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy: 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
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Wbudowany wyłącznik kamery 
Kamera na podczerwień 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wejście zasilania 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 2 
Wbudowany touchpad 
Białe podświetlenie klawiatury 
Szyfrowanie TPM 
Wbudowany akcelerometr 
Wbudowany żyroskop 
Funkcja ochrony prywatności ekranu poprzez 
zmniejszenie jasności pod ostrym kątem patrzenia 
Partycja odzyskiwania system 
Dołączone do zestawu etui na notebook 

Wbudowany wyłącznik kamery (tak/nie) 
Kamera na podczerwień (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wejście zasilania (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Białe podświetlenie klawiatury (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Wbudowany akcelerometr (tak/nie) 
Wbudowany żyroskop (tak/nie) 
Funkcja ochrony prywatności ekranu poprzez 
zmniejszenie jasności pod ostrym kątem patrzenia 
(tak/nie) 
Partycja odzyskiwania system (tak/nie) 
Dołączone do zestawu etui na notebook (tak/nie) 

13 Jednostka centralna (PC) 
Procesor: 
osiągający co najmniej 9570 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 12 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 128GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 256 GB 
typ: SSD 
interfejs: M.2 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 16 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1533 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Złącza: 

Jednostka centralna (PC) 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Złącza: 

 
32 



22 

 

Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 4 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt. 
Minimalna ilośc złącz VGA: 1 szt. 
Minimalna ilość wejść zasilania: 1 szt 
Minimalna ilość złącz wew. PCIex: 2 szt. 
Minimalna ilośc złącz wew. SATA III: 1 szt. 
Kieszeń wewnętrzna 3,5’’ 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000 Mbps 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 b/g/n 
 
Zainstalowany system: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Możliwość zabezpieczenia linką 
Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w 
zestawie) 
Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 
Dołączony przewód zasilający 
Dołączona mysz przewodowa 
Dołączona klawiatura przewodowa 
Partycja odzyskiwania systemu 

Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB 2.0: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
Ilośc złącz VGA: …… 
Ilość wejść zasilania: …… 
Ilość złącz wew. PCIex: …… 
Ilośc złącz wew. SATA III: ……. 
Kieszeń wewnętrzna 3,5’’ (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000 Mbps (tak/nie) 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 b/g/n (tak/nie) 
 
Zainstalowany system: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Możliwość zabezpieczenia linką (tak/nie) 
Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w 
zestawie) (tak/nie) 
Wbudowana nagrywarka DVD+/-RW DualLayer (tak/nie) 
Dołączony przewód zasilający (tak/nie) 
Dołączona mysz przewodowa (tak/nie) 
Dołączona klawiatura przewodowa (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania system (tak/nie) 

14 Notebook 15,6’’ 
Procesor:  

Notebook 15,6’’ 
Procesor: 

 
1 



23 

 

osiągający co najmniej 5252 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 4 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 256 GB 
typ: SSD 
interfejs: M.2 PCIe 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 8 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 
 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED 
Minimalna przekątna 15,6’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1054 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt 
 
Łączność: 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system operacyjny: 

……………………….. pkt. w teście Passmark  CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB 2.0: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
 
Łączność: 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
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Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
Wejście zasilania 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 2 
Wydzielona klawiatura numeryczna 
Wbudowany touchpad 
Szyfrowanie TPM 
Partycja odzyskiwania systemu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Wejście zasilania (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wydzielona klawiatura numeryczna (tak/nie) 
Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania systemu (tak/nie) 

15 Notebook 17,3” 
Procesor:  
osiągający co najmniej 12665 punktów w teście 
Passmark CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 12 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 960 GB 
typ: SSD 
interfejs: M.2 PCIe 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 32 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 

Notebook 17,3” 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark  CPU Mark 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 

 
1 
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Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED IPS 
Minimalna przekątna 17,3’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 12145 punktów w teście 
Passmark GPU Mark 
Minimalna wielkość pamięci 6144MB 
Typ pamięci: GDDR6 
 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 4 szt. 
Minimalna ilość złącz USB Typ C: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt. 
 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000 Mbps 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowana zaślepka do kamery 

częstotliwość pracy [MHz]: …… 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED IPS (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Wielkość pamięci ……MB 
Typ pamięci GDDR6 (tak/nie) 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB Typ C: …… 
Ilość złącz USB 2.0: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps (tak/nie) 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system operacyjny: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowana zaślepka do kamery (tak/nie) 
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Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
Wejście zasilania 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 2 
Wydzielona klawiatura numeryczna 
Wbudowany touchpad 
Białe podświetlenie klawiatury 
Szyfrowanie TPM 
Możliwość zabezpieczenia linką 
Partycja odzyskiwania system 
Dołączony nośnik z systemem operacyjnym zgodnym z 
zainstalowanym na oferowanym urządzeniu 

Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Wejście zasilania (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wydzielona klawiatura numeryczna (tak/nie) 
Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Białe podświetlenie klawiatury (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Możliwość zabezpieczenia linką (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania systemu (tak/nie) 
Dołączony nośnik z systemem operacyjnym zgodnym z 
zainstalowanym na oferowanym urządzeniu (tak/nie) 

16 Notebook 14” 
Procesor:  
osiągający co najmniej 8014 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net 
Minimalna ilość obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 
Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 512 GB 
typ: SSD 
interfejs: M.2 PCIe 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 32 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 
 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED IPS 
Minimalna przekątna 14’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
 
Karta graficzna: 

Notebook 14” 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark  CPU Mark 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED IPS (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
 
Karta graficzna: 

 
1 
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Osiągająca co najmniej 1054 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB Typ C: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB 2.0: 1 szt. 
Minimalna ilość złącz RJ45: 1 szt 
Minimalna ilość złącz HDMI: 1 szt 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000 Mbps 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 
eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowana zaślepka do kamery 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe 
Wejście zasilania 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 2 
Wbudowany touchpad 
Białe podświetlenie klawiatury 
Szyfrowanie TPM 
Aluminiowa obudowa 

…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB Typ C: …… 
Ilość złącz USB 2.0: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps (tak/nie) 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowana zaślepka do kamery (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Wejście zasilania (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Białe podświetlenie klawiatury (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Aluminiowa obudowa (tak/nie) 
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Klawiatura odporna na zalanie 
Partycja odzyskiwania systemu 

Klawiatura odporna na zalanie (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania systemu (tak/nie) 

17 Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC 
Parametry podstawowe: 
Technologia laserowa 
Obsługa formatu stron A4 
Funkcja drukowania 
Funkcja skanowania 
Funkcja kopiowania 
Druk kolorowy 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci 512MB 
 
Parametry druku: 
Minimalna rozdzielczość druku monochromatycznego 
600x600 dpi 
Minimalna rozdzielczość druku kolorowego 600x600 dpi 
Minimalna szybkość drukowania monochromatycznego 
31 stron A4/min 
Minimalna szybkość drukowania kolorowego 31 stron 
A4/min 
Minimalna szybkość drukowania dwustronnego A4 stron 
A4/min 
Automatyczny druk dwustronny 
 
Parametry skanowania: 
Technologia skanowania CIS 
Skanowanie w kolorze 
Skanowanie dwustronne 
Skanowanie do wiadomości email 
Minimalna optyczna rozdzielczość skanowania 
1200x2400 dpi 
Minimalna rozszerzona rozdzielczość skanowania 
19200x19200 dpi 
Kodowanie koloru 24 bit 
Minimalna skala szarości 256 poziomów 
Skanowanie do formatów PDF, JPEG, XPS, TIFF 
 

Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC 
Parametry podstawowe: 
Technologia laserowa (tak/nie) 
Obsługa formatu stron A4 (tak/nie) 
Funkcja drukowania (tak/nie) 
Funkcja skanowania (tak/nie) 
Funkcja kopiowania (tak/nie) 
Druk kolorowy (tak/nie) 
Pamięć: 
Wielkość pamięci ……MB 
 
Parametry druku: 
Rozdzielczość druku monochromatycznego ………… dpi 
 
Rozdzielczość druku kolorowego ………… dpi 
Szybkość drukowania monochromatycznego … stron 
A4/min 
Szybkość drukowania kolorowego … stron A4/min 
 
Szybkość drukowania dwustronnego …… stron A4/min 
 
Automatyczny druk dwustronny (tak/nie) 
 
Parametry skanowania: 
Technologia skanowania CIS (tak/nie) 
Skanowanie w kolorze (tak/nie) 
Skanowanie dwustronne (tak/nie) 
Skanowanie do wiadomości email (tak/nie) 
Optyczna rozdzielczość skanowania ……… dpi 
 
Rozszerzona rozdzielczość skanowania ………. dpi 
 
Kodowanie koloru 24 bit (tak/nie) 
Skala szarości … poziomów 
Skanowanie do formatów PDF, JPEG TIFF (tak/nie) 
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Parametry kopiowania: 
Minimalna rozdzielczość kopiowania 1200x600 dpi 
Kopiowanie w kolorze 
Minimalna szybkość kopiowania monochromatycznego 
31 kopii/min 
Minimalna szybkość kopiowania kolorowego 31 kopii/min 
Zakres skalowania 25% - 400% 
Minimalna liczba kopii 999 
Automatyczne kopiowanie dwustronne 
 
Parametry nośników druku: 
Obsługa papieru do 163 g/m2 
Minimalna pojemność podajnika głównego 250 arkuszy 
Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier 
firmowy, papier kolorowy, papier o niskiej gramaturze, 
papier o wysokiej gramaturze, papier makulaturowy, 
papier bond, etykiety, koperty (COM-10, DL, C5, 
Monarch), papier błyszczący 
  
Obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, A5, A6, 
Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, koperty 
 
Komunikacja: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n 
Typ gniazda USB minimum 2.0 Hi-Speed 
Obsługa technologii drukowanie z chmury 
Obsługa technologii drukowanie z urządzeń mobilnych 
 
Maksymalne zużycie energii w trybie gotowości do pracy 
38W 
Certyfikat EnergyStar 
 
Inne parametry: 
Wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD 
Dołączony startowy toner do urządzenia 
Dołączony przewód zasilający 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 

Parametry kopiowania: 
Rozdzielczośc kopiowanie …… dpi 
Kopiowanie w kolorze (tak/nie) 
Szybkość kopiowania monochromatycznego …… 
kopii/min 
 
Szybkość kopiowania kolorowego …… kopii/min 
Zakres skalowania 25% - 400% (tak/nie) 
Liczba kopii …… 
Automatyczne kopiowanie dwustronne (tak/nie) 
 
Parametry nośników druku: 
Obsługa papieru do 163g/m2 (tak/nie) 
Pojemność podajnika głównego ……… arkuszy 
 
Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier 
firmowy, papier kolorowy, papier o niskiej gramaturze, 
papier o wysokiej gramaturze, papier makulaturowy, 
papier bond, etykiety, koperty (COM-10, DL, C5, 
Monarch), papier błyszczący (tak/nie) 
Obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, A5, A6, 
Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, koperty (tak/nie) 
 
Komunikacja: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps (tak/nie) 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n (tak/nie) 
Typ gniazda USB …… 
Obsługa technologii drukowanie z chmury (tak/nie) 
Obsługa technologii drukowanie z urządzeń mobilnych 
(tak/nie) 
Zużycie energii w trybie gotowości do pracy …… 
 
Certyfikat EnergyStar (tak/nie) 
 
Inne parametry: 
Wbudowany dotykowy wyświetlacz LCD (tak/nie) 
Dołączony startowy toner do urządzenia (tak/nie) 
Dołączony przewód zasilający (tak/nie) 
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polskim 
Dołączone sterowniki na nośniku pamięci 

Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim (tak/nie) 
Dołączone sterowniki na nośniku pamięci (tak/nie) 

18 Monitor 27 „ 
 
Minimalna przekątna 27’’ 
Minimalna rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli 
Format 16:9 
Ekran płaski 
Powłoka matowa 
Typ matrycy IPS 
Podświetlenie WLED 
Maksymalny czas reakcji 5ms 
Częstotliwość odświeżania 60Hz 
Minimalna jasność 250cd/m2 
Minimalny kat widzenia w pionie i poziomie 178 stopni 
Maksymalny rozmiar plamki 0.233 mm 
Redukcja migotania 
Redukcja niebieskiego światła 
Maksymalny pobór mocy 16.7W 
Minimalna ilość złącz VGA: 1 szt 
Minimalna ilość złącz DP: 1 szt 
Minimalna ilość złącz DVI: 1 szt 
Minimalna ilośc złącz HDMI: 1szt 
Wbudowane głośniki 
Obrotowy ekran 
Możliwość montowania na ścianę 
Regulacja wysokości 
Dołączone przewody audio, VGA, DP, HDMI oraz 
zasilający 

Monitor 
 
Przekątna …… 
Rozdzielczość ……pikseli 
Format 16:9 (tak/nie) 
Ekran płaski (tak/nie) 
Powłoka matowa(tak/nie) 
Typ matrycy IPS (tak/nie) 
Podświetlenie WLED (tak/nie) 
Czas reakcji …ms 
Częstotliwość odświeżania 60Hz (tak/nie) 
Jasność ……cd/m2 
Kąt widzenia w pionie i poziomie … stopni 
Rozmiar plamki …… mm 
Redukcja migotania (tak/nie) 
Redukcja niebieskiego światła (tak/nie) 
Pobór mocy ……W 
Ilość złącz VGA: … szt 
Ilość złącz DP: … szt 
Ilość złącz DVI: … szt 
Ilośc złącz HDMI: …szt 
Wbudowane głośniki (tak/nie) 
Obrotowy ekran (tak/nie) 
Możliwość montowania na ścianę (tak/nie) 
Regulacja wysokości (tak/nie) 
Dołączone przewody audio, VGA, DP, HDMI oraz 
zasilający (tak/nie) 

 
4 

19 Notebook 15,6” 
Procesor:  
osiągający co najmniej 8014 punktów w teście Passmark 
CPU https://www.cpubenchmark.net Minimalna ilość 
obsługiwanych wątków: 8 
Minimalna wielkość obsługiwanej pamięci: 64GB 
Minimalna liczba kanałów pamięci: 2 
Minimalna liczba linii PCI Express: 16 

Notebook 15,6” 
Procesor: 
……………………….. pkt. w teście Passmark CPU Mark 
 
ilość obsługiwanych wątków: …… 
wielkość obsługiwanej pamięci: …… 
liczba kanałów pamięci: …… 
liczba linii PCI Express: …… 
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Dysk: 
Minimalna ilość dysków: 1 
Minimalna pojemność 256 GB 
Typ: SSD 
Interfejs: M.2 PCIe 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci: 8 GB 
Typ pamięci minimum DDR4 
Minimalna częstotliwość pracy [MHz]: 2666 
 
Ekran: 
Typ: Matowy 
Podświetlenie: LED IPS 
Minimalna przekątna 15,6’’ 
Minimalna obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 
 
Karta graficzna: 
Osiągająca co najmniej 1891 punktów w teście Passmark 
GPU Mark 
Złącza: 
Minimalna ilość złącz USB 3.1: 2 szt. 
Minimalna ilość złącz USB Typu-C: 1 szt. 
Minimalna ilośc złącz HDMI: 1 szt. 
Minimalna ilośc złącz RJ45: 1 szt. 
Wbudowane wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps 
 
Obsługa WiFi 
Obsługiwane standardy  802.11 a/b/g/n/ac/ax 
Obsługa Bluetooth 
 
Zainstalowany system: 
Najnowszy z danej rodziny system operacyjny 
przeznaczony do użytku w firmie (wersja Professional), 
współpracujący z systemami teleinformatycznymi 

 
Dysk: 
Ilość dysków: …… 
Pojemność …………… GB 
Typ: SSD (tak/nie) 
Interfejs: M.2 PCIe (tak/nie) 
 
Pamięć: 
wielkość pamięci: …...GB 
typ pamięci …..................... 
częstotliwość pracy [MHz]: …… 
 
Ekran: 
Typ: Matowy (tak/nie) 
Podświetlenie: LED IPS (tak/nie) 
Przekątna …… 
Obsługiwana rozdzielczość …… 
 
Karta graficzna: 
…… punktów w teście Passmark GPU Mark 
 
Złącza: 
Ilość złącz USB 3.1: …… 
Ilość złącz USB Typ C: …… 
Ilość złącz HDMI: …… 
Ilość złącz RJ45: …… 
Wbudowane wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
(tak/nie) 
Łączność: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps (tak/nie) 
Obsługa WiFi (tak/nie) 
Obsługiwane standardy 802.11 a/b/g/n/ac/ax (tak/nie) 
Obsługa Bluetooth (tak/nie) 
 
Zainstalowany system: 
 
 
 



32 

 

eksploatowanymi przez zamawiającego.  
Przez systemy teleinformatyczne eksploatowane przez 
zamawiającego rozumie się: 
• możliwość uruchamiania systemu USOS, 
• możliwość uruchamiania pakietu Office ® w wersji co 

najmniej 2013 
• integracja z active directory 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera 
Wbudowane głośniki stereo 
Wbudowany czytnik kart pamięci 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Wejście zasilania 
Minimalna ilość wbudowanych mikrofonów: 2 
Wydzielona klawiatura numeryczna 
Wbudowany touchpad 
Białe podświetlenie klawiatury 
Szyfrowanie TPM 
Wbudowany akcelerometr 
Partycja odzyskiwania system 
Dołączony nośnik z systemem operacyjnym zgodnym z 
zainstalowanym na oferowanym urządzeniu 

 
 
 
 
 
 
 
Inne parametry: 
Wbudowana kamera (tak/nie) 
Wbudowane głośniki stereo (tak/nie) 
Wbudowany czytnik kart pamięci (tak/nie) 
Wbudowane gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (tak/nie) 
Wejście zasilania (tak/nie) 
Ilość wbudowanych mikrofonów: … 
Wydzielona klawiatura numeryczna (tak/nie) 
Wbudowany touchpad (tak/nie) 
Białe podświetlenie klawiatury (tak/nie) 
Szyfrowanie TPM (tak/nie) 
Wbudowany akceleromtr (tak/nie) 
Partycja odzyskiwania systemu (tak/nie) 
 Dołączony nośnik z systemem operacyjnym zgodnym z 
zainstalowanym na oferowanym urządzeniu (tak/nie) 

20 Zestaw gogle i manipulatory 
Minimalna rozdzielczość ekranu 3664 x 1920 (1832 x 
1920 na każde oko) 
Typ ekranu LCD 
Obsługiwana częstotliwość odświeżania 60 Hz, 72 Hz i 90 
Hz 
Dźwięk 
Wbudowany mikrofon 
Wbudowane głośniki 
 
Czujniki 
Wbudowany akcelerometr 
Wbudowany magnetometr 
Wbudowany żyroskop 
 
Złącza 

Zestaw gogle i manipulatory 
Rozdzielczość ekranu ……. (…… na każde oko) 
Typ ekranu LCD (tak/nie) 
Obsługiwana częstotliwość odświeżania 60 Hz, 72 Hz i 90 
Hz (tak/nie) 
 
Dźwięk 
Wbudowany mikrofon (tak/nie) 
Wbudowane głośniki (tak/nie) 
 
Czujniki 
Wbudowany akcelerometr(tak/nie) 
Wbudowany magnetometr(tak/nie) 
Wbudowany żyroskop(tak/nie) 
 
Złącza 
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Minimalna ilość złącz audio - 1 szt. 
Minimalna ilość złącz USB-C 3.0 - 1 szt. 
 
Pamięć wbudowana 
Minimalna wielkość pamięci 256 GB 
 
Dołączone akcesoria do zestawu 
Dołączony kabel USB 3.0 
Dołączone kontrolery - 2 szt. 
Dołączony zasilacz 
Dołączona wkładka dystansująca 
 
Dodatkowe funkcje zestawu 
Przetwarzanie dźwięku 3D 
Regulowany rozstaw ekranów (IPD) 
Zestaw kompatybilny z komputerami klasy PC 
Zestaw kompatybilny z systemem Windows 10 
posiadanym przez zamawiającego. 

Ilość złącz audio - … szt. 
Ilość złącz USB-C 3.0 - … szt. 
 
Pamięć wbudowana 
Wielkość pamięci … GB 
 
Dołączone akcesoria do zestawu 
Dołączony kabel USB 3.0 (tak/nie) 
Dołączone kontrolery - 2 szt. (tak/nie) 
Dołączony zasilacz (tak/nie) 
Dołączona wkładka dystansująca (tak/nie) 
 
Dodatkowe funkcje zestawu 
Przetwarzanie dźwięku 3D (tak/nie) 
Regulowany rozstaw ekranów (IPD) (tak/nie) 
Zestaw kompatybilny z komputerami klasy PC (tak/nie) 
Zestaw kompatybilny z systemem Windows 10 
posiadanym przez zamawiającego. (tak/nie) 

21 Monitor 
Minimalna przekątna 24’’ 
Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli 
Format 16:9 
Ekran płaski 
Powłoka matowa 
Typ matrycy LED TN 
 
Maksymalny czas reakcji 5ms 
Częstotliwośc odświeżania 75Hz 
Minimalna jasność 250cd/m2 
Minimalny kat widzenia w pionie 160 stopni i poziomie 
170 stopni 
Maksymalny rozmiar plamki 0.27 mm 
Redukcja migotania 
Redukcja niebieskiego światła 
Maksymalny pobór mocy 16.7W 
Minimalna ilość złącz VGA: 1 szt 
Minimalna ilośc złącz HDMI: 1szt 
Wbudowane wyjście słuchawkowe 

Monitor 
Przekątna …… 
Rozdzielczość ……pikseli 
Format 16:9 (tak/nie) 
Ekran płaski (tak/nie) 
Powłoka matowa(tak/nie) 
Typ matrycy IPS (tak/nie) 
 
Czas reakcji …ms 
Częstotliwośc odświeżania 60Hz (tak/nie) 
Jasność ……cd/m2 
Kąt widzenia w pionie …… i poziomie …… stopni 
Rozmiar plamki …… 
Redukcja migotania (tak/nie) 
 
Redukcja niebieskiego światła (tak/nie) 
Pobór mocy ……W 
Ilość złącz VGA: … szt 
Ilośc złącz HDMI: …szt 
Wbudowane wyjście słuchawkowe 
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Wbudowane wejście audio 
Wbudowane głośniki 
Mozliwość montowania na ścianę 
Dołączone przewody VGA oraz zasilający 

Wbudowane wejście audio 
Wbudowane głośniki (tak/nie) 
Mozliwość montowania na ścianę (tak/nie) 
Dołączone przewody audio, VGA oraz zasilający (tak/nie) 

22 Skaner 
 
Typ skanera Płaski 
Typ sensora CIS 
Interfejs USB 
Minimalna rozdzielczość optyczna 4800 x 4800 dpi 
Minimalna prędkość skanowania w kolorze 7,5 str./min 
Głębia koloru (wejście) 48-bitowa 
Głębia koloru (wyjście) 24-bitowa 
Skala szarości (wejście) 16 bitów 
Skala szarości (wyjście) 8 bitów 
Obsługiwane nośniki A4 
 
Dodatkowe informacje  
Funkcja skanowanie do chmury 
Funkcja skanowanie w pionie 
 
Dołączone akcesoria 
Kabel USB 
Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem 

Skaner 
 
Typ skanera Płaski (tak/nie) 
Typ sensora CIS (tak/nie) 
Interfejs USB (tak/nie) 
Rozdzielczość optyczna …… dpi 
Prędkość skanowania w kolorze … str./min 
Głębia koloru (wejście) 48-bitowa (tak/nie) 
Głębia koloru (wyjście) 24-bitowa (tak/nie) 
Skala szarości (wejście) 16 bitów (tak/nie) 
Skala szarości (wyjście) 8 bitów (tak/nie) 
Obsługiwane nośniki A4 (tak/nie) 
 
Dodatkowe informacje  
Funkcja skanowanie do chmury (tak/nie) 
Funkcja skanowanie w pionie (tak/nie) 
 
Dołączone akcesoria 
Kabel USB (tak/nie) 
Płyta CD ze sterownikami i oprogramowaniem (tak/nie) 
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23 Ergonomiczny Trackball - manipulator kulkowy 
 
Łączność Przewodowa 
Sensor Optyczny 
Minimalna rozdzielczość 300 dpi 
Minimalna liczba przycisków 4 
Interfejs USB 
Minimalna długość przewodu 1,7 m 
Na przykład Trackball Logitech TrackMan Marble lub 
równoważny 

Ergonomiczny Trackball - manipulator kulkowy 
 
Łączność Przewodowa(tak/nie) 
Sensor Optyczny(tak/nie) 
Rozdzielczość … dpi 
Liczba przycisków … 
Interfejs USB (tak/nie) 
Długość przewodu … m 
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24 Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC 
Parametry podstawowe: 
Technologia laserowa 
Obsługa formatu stron A4 

Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC 
Parametry podstawowe: 
Technologia laserowa (tak/nie) 
Obsługa formatu stron A4(tak/nie) 

 
3 



35 

 

Funkcja drukowania 
Funkcja skanowania 
Funkcja kopiowania 
 
Pamięć: 
Minimalna wielkość pamięci 256MB 
 
Parametry druku: 
Minimalna rozdzielczość druku monochromatycznego 
1200x1200 dpi 
Minimalna szybkość drukowania monochromatycznego 
34 stron A4/min 
Parametry skanowania: 
Technologia skanowania CIS 
Skanowanie w kolorze 
Skanowanie do wiadomości email 
Minimalna optyczna rozdzielczość skanowania 
1200x1200 dpi 
Minimalna rozszerzona rozdzielczość skanowania 
19200x19200 dpi 
Kodowanie koloru 24 bit 
Minimalna skala szarości 256 poziomów 
Skanowanie do formatów PDF 
Parametry kopiowania: 
Minimalna rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi 
Minimalna szybkość kopiowania monochromatycznego 
34 kopii/min 
Zakres skalowania 25% - 400% 
Minimalna liczba kopii 99 
 
Parametry nośników druku: 
Obsługa papieru do 230 g/m2 
Minimalna pojemność podajnika głównego 50 arkuszy 
Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier 
makulaturowy, papier bond, etykiety, koperty  
 
Obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, A5, A6, 
Executive, koperty 

Funkcja drukowania (tak/nie) 
Funkcja skanowania (tak/nie) 
Funkcja kopiowania (tak/nie) 
 
Pamięć: 
Wielkość pamięci ……MB 
 
Parametry druku: 
Rozdzielczość druku monochromatycznego ………… dpi 
Szybkość drukowania monochromatycznego … stron 
A4/min 
 
Parametry skanowania: 
Technologia skanowania CIS (tak/nie) 
Skanowanie w kolorze (tak/nie) 
Skanowanie do wiadomości email (tak/nie) 
Optyczna rozdzielczość skanowania ……… dpi 
 
Rozszerzona rozdzielczość skanowania ……… dpi 
 
Kodowanie koloru 24 bit (tak/nie) 
Skala szarości … poziomów 
Skanowanie do formatów PDF (tak/nie) 
Parametry kopiowania: 
Rozdzielczość kopiowania … dpi 
Szybkość kopiowania monochromatycznego …… 
kopii/min 
 
Zakres skalowania 25% - 400% (tak/nie) 
Liczba kopii …… 
 
Parametry nośników druku: 
Obsługa papieru do 230g/m2 (tak/nie) 
Pojemność podajnika głównego ……… arkuszy 
Obsługiwane rodzaje nośników: papier zwykły, papier 
makulaturowy, papier bond, etykiety, koperty (tak/nie) 
 
Obsługiwane formaty nośników: A4, Letter, A5, A6, 
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Komunikacja: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n 
Typ gniazda USB minimum 2.0 Hi-Speed 
 
Obsługa technologii drukowanie z chmury 
Obsługa technologii drukowanie z urządzeń mobilnych 
 
Zasilanie: 
Zasilanie sieciowe AC 220-240V 
Maksymalne zużycie energii w trybie gotowości do pracy 
42W 
Certyfikat EnergyStar 
Inne parametry: 
Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy 
Dołączony przewód zasilający 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim 
Dołączone sterowniki na nośniku pamięci 

Executive, koperty (tak/nie) 
Komunikacja: 
Obsługa LAN 10/100/1000Mbps  (tak/nie) 
Obsługa WiFi 802.11b/g/n (tak/nie) 
Typ gniazda USB …… 
 
Obsługa technologii drukowanie z chmury (tak/nie) 
Obsługa technologii drukowanie z urządzeń mobilnych 
(tak/nie) 
Zasilanie: 
Zasilanie sieciowe AC 220-240V (tak/nie) 
Zużycie energii w trybie gotowości do pracy …… 
 
Certyfikat EnergyStar (tak/nie) 
Inne parametry: 
Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy (tak/nie) 
Dołączony przewód zasilający (tak/nie) 
Dołączone instrukcje instalacji i bezpieczeństwa w języku 
polskim (tak/nie) 
Dołączone sterowniki na nośniku pamięci (tak/nie) 

25 Niszczarka dokumentów  
Poziom zabezpieczeń zgodny z DIN (66399) P-4 lub 
równoważny 
Minimalna szerokość szczeliny 230 mm 
Minimalna pojemność kosza 34 l 
Minimalna ilość kartek jednorazowo niszczonych 18 szt. 
Rodzaj cięcia Ścinki 
Maksymalny rozmiar cięcia 4 x 38 mm 
Obsługiwane materiały 
Papier 
Zszywki i spinacze 
Karty plastikowe 
Płyty CD/DVD 
Minimalna szybkość niszczenia 3,6 m/min 
Minimalny obsługiwany format dokumentu A4 
Maksymalny poziom głośności 70 dB 
Minimalny cykl pracy 30 min 
Obsługiwana funkcja start/stop 

Niszczarka dokumentów 
Poziom zabezpieczeń zgodny z DIN (66399) P-4 lub 
równoważny (tak/nie) 
Szerokość szczeliny …… mm 
Pojemność kosza … l 
Ilość kartek jednorazowo niszczonych …… szt. 
Rodzaj cięcia Ścinki (tak/nie) 
Rozmiar cięcia … x … mm 
Obsługiwane materiały 
Papier (tak/nie) 
Zszywki i spinacze (tak/nie) 
Karty plastikowe (tak/nie) 
Płyty CD/DVD (tak/nie) 
Szybkość niszczenia … m/min 
Obsługiwany format dokumentu … 
Poziom głośności … dB 
Cykl pracy … min 
Obsługiwana funkcja start/stop (tak/nie) 

 
1 
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Obsługiwana funkcja cofania 
Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem 

Obsługiwana funkcja cofania (tak/nie) 
Wbudowane zabezpieczenie przed przegrzaniem (tak/nie) 

26 Klawiatura ergonomiczna 
Łączność przewodowa USB 
Klawiatura numeryczna 
Klawisze funkcyjne 
Wbudowana podpórka pod nadgarstki 
Minimalna długość przewodu 1,5m 
Kompatybilna z systemem Windows 10 PRO 64bit 
posiadanym przez zamawiającego 
 
Na przykład Klawiatura ergonomiczna Microsoft Natural 
Ergonomic Keyboard 4000 lub równoważna 

Klawiatura ergonomiczna 
Łączność przewodowa USB (tak/nie) 
Wbudowana klawiatura numeryczna (tak/nie) 
Wbudowane klawisze funkcyjne (tak/nie) 
Wbudowana podpórka pod nadgarstki(tak/nie) 
Minimalna długość przewodu 1,5m(tak/nie) 
Kompatybilna z systemem Windows 10 PRO 64bit 
posiadanym przez zamawiającego(tak/nie) 

1 

27 Adapter  
Adapter USB 3.0 na RJ45 

Adapter  
model adaptera USB 3.0 na RJ45………………… 

7 

28 Licencje WIN 10 PRO EDU MOLP   20 

29 Oprogramowanie do tworzenia, edycji, konwersji i 
zabezpieczania dokumentów PDF 
Tworzenie plików PDF - możliwość drukowania 
dowolnych treści do popularnego i wszędzie tak 
samo wyglądającego dokumentu PDF, konwersji 
plików MS Office do PDF, skanowania obrazów do 
formatu PDF z rozpoznawaniem tekstu OCR oraz 
konwersji stron www do dokumentu PDF 
Edycja plików PDF - możliwość wprowadzania 
drobnych poprawek do tekstu bez konieczności 
szukania oryginalnych plików. Można łatwo zmieniać 
treść, czcionki, akapity oraz edytować obrazy 
bezpośrednio w pliku PDF. 
Eksport - program oferuje możliwość konwersji 
dokumentów PDF do formatu MS Office z 
zachowaniem formatowania czy czcionek. Konwersja 
dotyczy formatu tekstowego MS Word, arkuszy 
kalkulacyjnych MS Excel oraz prezentacji MS 
PowerPoint 
Formularze - tworzenie i edycję formularzy PDF oraz 

 1 
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zarządzanie nimi. Pozwala na łatwe udostępnianie 
formularza poprzez internet i szybko zbierać dane z 
uzupełnionych formularzy przez użytkowników. 
Formularze tworzy w błyskawiczny sposób, a 
gromadzenie odpowiedzi przy użyciu usługi 
FormsCenral zapewnia szybką analizę odpowiedzi. 
Dodatkowo program obsługuje konwersję 
istniejących formularzy na pliki PDF obsługujące 
wypełnianie. 
Scalanie i łączenie PDF - możliwość szybkiego 
łączenia wielu różnych materiałów w 1 
uporządkowany dokument PDF. Dodatkowo pliki 
PDF można wzbogacać o dźwięk czy video w 
formacie Adobe SWF i inne elementy interaktywne. 
Recenzowanie i zatwierdzanie - automatyzacja 
recenzowania i zatwierdzania plików. Recenzenci 
mogą przeglądać dodane komentarze i odpowiadać 
na nie. Zapewnia eksport komentarzy do MS Word, 
zatwierdzanie za pomocą podpisów cyfrowych oraz 
uzyskiwanie podpisów innych osób w dokumentach. 
Edycja - Przekształcanie dokumentów papierowych 
w obsługujące edycję pliki PDF z czcionkami 
odpowiadającymi tekstowi źródłowemu. Zmienianie 
układu tekstu strony bez ręcznego modyfikowania 
akapitów. Dodawanie wierszy do list punktowanych i 
numerowanych z zachowaniem formatowania. 
Poprawianie - Sprawdzanie pisowni całego 
dokumentu i poprawianie błędów. Przekształcanie 
dokumentów PDF z zachowaniem formatowania w 
gotowe do edycji pliki programów Word, Excel lub 
PowerPoint. Czyszczenie zdjęć dokumentów w celu 
usunięcia tła i dostosowania perspektywy 
Formularze - wypełnianie, podpisywanie i wysyłanie 
formularzy z poziomu komputera lub urządzenia 
przenośnego. Szybsze wypełnianie formularzy dzięki 
indywidualnemu zbiorowi fragmentów tekstu 
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Wieczysta licencja edukacyjna (EDU) na użytkownika, 

forma licencji: wersja elektroniczna, język: Polski (PL); 
System operacyjny: Windows, macOS. 
 
Na przykład Adobe Acrobat Pro 2020 PL Win/Mac – 
dla instytucji EDU Lub równoważny 

30 Oprogramowanie do przetwarzania dokumentów 
elektronicznych  
 
przekształcenia dokumentów papierowych, skanów lub 
zdjęć dokumentów w edytowalne pliki PDF 
edycja i organizacja dokumentów PDF 
współpraca nad treścią i kształtem dokumentu 
Porównywanie wersji dokumentów w różnych formatach i 
wykrywanie różnic między nimi 
Zabezpieczanie i podpisywanie dokumentów PDF 
Digitalizacja dokumentów papierowych i skanów 
dokumentów 
Tworzenie dokumentów PDF 
Konwertowanie plików PDF i ponowne wykorzystanie ich 
treści 
Automatyzacja powtarzających się zadań i ich 
harmonogram 
dokładne przetwarzanie dokumentów, dzięki technologii 
OCR, opartej na sztucznej inteligencji 
Edytowanie całego dokumentu PDF (w tym czcionek, 
tabeli, układu strony) 
Edycja każdego rodzaju dokumentów PDF 
Dodawanie nowego tekstu w dokumencie PDF 
Konwertowanie plików PDF na formaty edytowalne 
Dodawanie tagów przy tworzeniu plików PDF 
Eksportowanie i udostępnianie wyników porównania 
dokumentów do pliku Word ze śledzeniem zmian 
Wykrywanie różnic w całych dokumentach – tekście, 
nagłówkach, stopkach i numeracji 
Obsługa 192 języków 

 
 
 
przekształcenia dokumentów papierowych, skanów lub 
zdjęć dokumentów w edytowalne pliki PDF (tak/nie) 
edycja i organizacja dokumentów PDF (tak/nie) 
współpraca nad treścią i kształtem dokumentu (tak/nie) 
Porównywanie wersji dokumentów w różnych formatach i 
wykrywanie różnic między nimi (tak/nie) 
Zabezpieczanie i podpisywanie dokumentów PDF (tak/nie) 
Digitalizacja dokumentów papierowych i skanów 
dokumentów (tak/nie) 
Tworzenie dokumentów PDF (tak/nie) 
Konwertowanie plików PDF i ponowne wykorzystanie ich 
treści (tak/nie) 
Automatyzacja powtarzających się zadań i ich 
harmonogram (tak/nie) 
dokładne przetwarzanie dokumentów, dzięki technologii 
OCR, opartej na sztucznej inteligencji (tak/nie) 
Edytowanie całego dokumentu PDF (w tym czcionek, 
tabeli, układu strony) (tak/nie) 
Edycja każdego rodzaju dokumentów PDF (tak/nie) 
Dodawanie nowego tekstu w dokumencie PDF (tak/nie) 
Konwertowanie plików PDF na formaty edytowalne 
(tak/nie) 
Dodawanie tagów przy tworzeniu plików PDF (tak/nie) 
Eksportowanie i udostępnianie wyników porównania 
dokumentów do pliku Word ze śledzeniem zmian (tak/nie) 
Wykrywanie różnic w całych dokumentach – tekście, 
nagłówkach, stopkach i numeracji (tak/nie) 

1 
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Wieczysta licencja dla instytucji edukacyjnej (EDU) – na 
użytkownika; wersja elektroniczna, 
 
Na przykład ABBYY FineReader Corporate Edition 15 
Multi Win lub równoważny 

Obsługa 192 języków (tak/nie) 
 

31 Oprogramowanie do zarządzania i obróbki zdjęć;  
 
Zapewnia zarządzanie i katalogowanie zdjęć wraz z 
operacjami na wielu plikach naraz.  
posiada zaawansowane narzędzia edycyjne takie jak: 
wypełnianie, zaawansowany pędzel, zaawansowane 
ustawienia kolorów i gradientów czy wyostrzanie i 
modyfikacja światła.  
Najważniejsze funkcje: 
Warstwy - możliwość dodawania tekstów, znaków 
wodnych czy obrazów na warstwach a następnie 
zmieniać ich rozmiar, głębie kolorów czy tło, możliwość 
duplikowania czy łączenia warstw, dodawanie masek, 
zmiana kolejności warstw i łatwe ich przesuwanie 
Zarządzanie – program posiada strukturę drzewa 
katalogów dzięki czemu można łatwo i szybko odnaleźć 
interesujące zdjęcia, możliwość połączenia bezpośrednio 
z folderami na dysku oraz zarządzanie i katalogowanie 
zdjęć. Możliwość wykonywania operacji na wielu plikach 
naraz takich jak: edycja, konwersja formatów, zmiana 
rozmiaru, zmiana nazw 
Podgląd - mechanizm gestów ułatwiających pracę, 
podgląd zmian wywoływanych przez różne filtry na żywo, 
automatyczne ustawienia ekspozycji oraz wsparcie dla 
drugiego monitora 
Edycja - program pozwala na szybkie wybieranie pikseli 
na bazie zadanych kryteriów takich jak: specyficzne 
kolory czy tonacje, szybkie ustawienia ekspozycji, nowe 
narzędzie wypełniania, rozbudowane okno historii z 
nieograniczoną liczbą cofnięć, nowe filtry i usprawnione 
narzędzie do zaznaczania, ulepszone okno nawigacji, 
zaawansowane ustawienia kolorów i gradienty, 
wyostrzanie i zmiana światła 

 1 
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Chmura - pełna integracja z usługą producenta 
programu, zarządzania zdjęciami w chmurze, 
wykonywaniem kopii zdjęć i przechowywaniem ich w 
chmurze. zarządzać zdjęciami i udostępniać je innym 
użytkownikom. 
 
licencja dożywotnia,  wersja elektroniczna 
Na przykład ACDSee Photo Studio Ultimate 2021 Lub 
równoważna. 
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Kalkulacja cenowa 

 Wymagania Zamawiającego producent, model i typ 
oferowanego sprzętu 

Ilość 
szt. 

Cena 
jednostkowa netto 

Wartość 
netto 

Stawka 
VAT 

Wartość łączna 
brutto (zł) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Notebook 15,6  1     

2.  Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC  1     

3.  Notebook 17,3”  7     

4.  Notebook 15,6  1     

5.  Notebook 15,6”  3     

6.  Jednostka centralna (PC)  4     

7.  Drukarka laserowa  3     

8.  Komputer typu All-in-One  1     

9.  Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC  1     

10.  Jednostka centralna (PC)  3     

11.  Notebook 13,3”  1     

12.  Notebook 13,3  1     

13.  Jednostka centralna (PC)  32     

14.  Notebook 15,6’’  1     

15.  Notebook 17,3”  1     

16.  Notebook 14”  1     

17.  Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC  1     

18.  Monitor 27 „  4     

19.  Notebook 15,6”  2     

20.  Zestaw gogle i manipulatory  1     

21.  Monitor  6     

22.  Skaner  3     

23.  Ergonomiczny Trackball - manipulator 
kulkowy 

 1     

24.  Urządzenie wielofunkcyjne typu PSC  3     

25.  Niszczarka dokumentów   1     

26.  Klawiatura ergonomiczna  1     

27.  Adapter USB 3.0 na RJ45  7     

28.  Licencje WIN 10 PRO EDU MOLP   20     

29.  Oprogramowanie do tworzenia, edycji, 
konwersji i zabezpieczania dokumentów 
PDF 

 1     

30.  Oprogramowanie do przetwarzania 
dokumentów elektronicznych  

 1     

31 Oprogramowanie do zarządzania i obróbki  1  
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zdjęć;  

    Cena ofertowa brutto  

 

 
 


