
 
Projekt „Zawodowe drogowskazy” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 
 

 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
 

1. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 
 

 
Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 – 5 szt.  

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Technologia druku technologia laserowa  

Funkcje standardowe kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy  

Format oryginału A4  

Format kopii A4-A6  

Prędkośd druku 40 stron A4 / min.  

Dostępne rozdzielczości drukowania min. 600x600 dpi i 1200 x 1200 dpi   

Czas wydruku pierwszej strony maks. 7 sek.  

Czas nagrzewania maks. 20 sek.   

Kopiowanie wielokrotne 1- 999 kopii  

Pamięd RAM min. 512 MB (możliwośd rozbudowy do min. 1536 MB)  

Zoom 25-400%   

Panel operatora wyposażony w ekran LCD,  
opisy na panelu oraz  komunikaty na ekranie w języku polskim 

 

Dupleks automatyczny, w standardzie  
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Podajnik dokumentów automatyczny, dwustronny-jednoprzebiegowy, na min. 50 ark. 
(80 g/m2), w standardzie  

 

Podajniki papieru min. 1 kaseta na min. 250 ark. A5-A4 (80 g/m2), 60-160 g/m2; 
taca uniwersalna  na min. 50 ark. A6-A4 (80 g/m2), 60-220 g/m2 

 

Funkcja druku sieciowego w standardzie  

Emulacje PCL 6, PostScript 3  

Interfejsy USB 2.0,  Ethernet 10/100/1000Base-T, USB dla pamięci 
przenośnej, gniazdo karty SD 

 

Funkcja skanowania sieciowego w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe   

Funkcje skanowania skanowanie do e-mail, do FTP,  do-SMB, TWAIN, WSD, do 
pamięci przenośnej USB, skanowanie ciągłe  

 

Rozdzielczośd skanowania 600 dpi   

Prędkośd skanowania W trybie mono: min. 40 obrazów/min. (A4, 300 dpi),  
W trybie kolorowym: min. 20 obrazów/ min. (A4, 300 dpi) 

 

Typy plików PDF, JPEG, TIFF, XPS  

Możliwośd rozbudowy Dodatkowy podajnik lub podajniki papieru, o pojemności 
łącznej min. 500 ark. formatu A4 – A5, 80 g/m2 

 

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe  
(dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny 
jednostkowej). 

Tonery - właściwa ilośd, która zapewni wydrukowanie minimum 
3 000 stron A4 przy pokryciu zgodnie z ISO19752.  
Bębny -  właściwa ilośd, która zapewni wydrukowanie minimum 
100 000 stron A4. Dostarczone materiały muszą byd nowe i 
nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych urządzeo. 

 

Gwarancja 12 miesięcy  
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2. Projektor multimedialny 
 

 

 
Projektor multimedialny – 3 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Technologia  LCD  

Rozdzielczośd natywna 1024 x 768 (XGA)  

Jasnośd 3600 lm  

Kontrast 12000:1  

Wielkośd wyświetlanego obrazu 0.76 - 7.62 m  

Żywotnośd lampy 4 000 h (tryb normalny)  

Złącza wejścia / wyjścia Wejście audio - 1 szt. 
Wejście audio L/R (RCA) - 1 szt. 
HDMI - 2 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
USB typ B - 1 szt. 

 

Głośnośd pracy (w trybie standardowym) 36 dB  

Gwarancja 36 miesięcy (gwarancja producenta)  

  
 

3. Ekran projekcyjny 
 

 
Ekran projekcyjny – 3 szt.   
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Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Powierzchnia projekcyjna Biała, matowa  

Format 4:3   

Szerokośd powierzchni projekcyjnej 170 cm  

Wysokośd powierzchni projekcyjnej 127,5 cm  

Gwarancja  12 miesięcy  

    
4.   Tablica szkolna biała sucho ścieralna 

 

 
Tablica szkolna sucho ścieralna – 3 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Rodzaj Magnetyczna  

Materiał powierzchni Lakierowana  

Materiał ramy Aluminium  

Wysokośd 100 cm  

Szerokośd  150 cm  

Gwarancja  12 miesięcy  
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5.   Tablica flipchart 
 
 
 

 
Tablica flipchart – 3 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Rodzaj Jezdna  

Materiał powierzchni Lakierowana  

Materiał ramy Aluminium  

Wysokośd 100 cm  

Szerokośd  70 cm  

Gwarancja  12 miesięcy  

 
 
 

6.   Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem 
 

Komputer stacjonarny wraz z oprogramowaniem – 15 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Komputer 

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

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

 

Wydajnośd obliczeniowa SYSmark® 2014 PerformanceTest : 
- SM 2014 Overall RRating – co najmniej wynik 1395 punktów, 
- Office Productivity – co najmniej wynik 1115punktów, 
- Media Creation – co najmniej wynik 1390 punktów, 
- Data/Financial Analysis – co najmniej wynik 1744punktów, 
 
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzid na automatycznych 
ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy natywnej 
rodzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie dopuszcza 
się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z 
innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, 
ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeo stanowiących pełną 
konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie 
rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).  
 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych 
wszystkich wymaganych testów Oferent musi dostarczyd Zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki 
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego 

 

Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU 
Mark wynik min. 8020 punktów 

 

Pamięd operacyjna RAM 8GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwośd rozbudowy do min 32GB  
 

 

Parametry pamieci masowej 3.5” 1 TB SATA 7200   



 
Projekt „Zawodowe drogowskazy” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 
 

 

Komputer musi umożliwiad instalację min 2 HDD,  

Wydajnośd grafiki Oferowana karta graficzna musi osiągad w teście PassMark Performance Test co 
najmniej wynikmin.1100 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

 

Wyposażenie multimedialne Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i 
mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym 
panelu min. audio out.  

 

Obudowa Typu Small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, 
wyposażona w min. 1 wnękę wewnętrznie umożliwiającą montaż dysku 3,5” lub 2 
dysków 2,5”. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa 
fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposażona w 
dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie 
dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory 
wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem 
ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczad 70cm, 
waga max 8 kg, Zasilacz o mocy min. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu 
zmiennego i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 
efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, EPA BRONZE 
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdowad na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy 
dołączyd wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy u 
producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji w 
fabryce załączyd wydruki dla wszystkich zasilaczy. 
Wydruki 80plus musza byd potwierdzone przez producenta lub dołączone 
oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę 
spełniają 80plus. 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalad na 
demontaż kart rozszerzeo, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5”,  bez 

 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx
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konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub 
radełkowych) Obudowa musi umożliwiad zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 
postaci linki metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa 
musi posiadad wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 
sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED np. przycisk POWER *tzn. barw i 
miganie+ w szczególności musi sygnalizowad: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
uszkodzenie płyty głównej * w tym również portów I/O, chipset +, awarię CMOS 
baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może 
wykorzystywad minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych 
wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, 
oraz nie może byd uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na 
płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla 
systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien byd oznaczony 
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi byd 
wpisany na stałe w BIOS. 

Zgodnośd z systemami operacyjnymi Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracowad z zamawianymi 
systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca 
dołączy do oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny 
produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez 
producenta oferowanego komputera ). 

 

Bezpieczeostwo Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi 
posiadad możliwośd szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu 
doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. Zaimplementowany w BIOS system 
diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego 
menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki 
zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności 
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uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : testy 
uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwośd powtórzenia 
testów. podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  uruchamianie 
gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla 
konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, 
wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych testów,  
wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach napotkanych 
podczas testów. Test musi zawierad informację o nazwie komputera, wersji BIOS, 
numerze seryjnym komputera. Podawad dokładne informacje o wszystkich 
zainstalowanych komponentach, a w szczególności zawierad informacje o numerze 
seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora 
CPU, informacji o procesorze w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym 
wielkośd podana w MB, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z 
taktowanie oraz SN i PN, wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej 
wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub  w 
przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych 
funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W 
przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego 
komputer musi zawierad w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny 
wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system 
opisany przy obudowie).  

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, 
chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwośd włączenia/wyłączenia 
sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 
zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę 
modelu oferowanego komputera,  
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną 
obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwośd swobodnego poruszania się po 
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menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury).. BIOS wyposażony w 
automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany w 
konfiguracji w szczególności : procesor, wielkośd pamięci, pojemnośd dysku. 
Możliwośd, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, 
bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i 
podłączonych do niego urządzeo zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji 
BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji komputera, włączonej lub  wyłączonej 
funkcji aktualizacji BIOS, ilości zainstalowanej pamięci RAM, prędkości 
zainstalowanych pamięci RAM, aktywnym kanale – dual channel, technologii 
wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości 
pamięci i banki, typie zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego 
procesora, typowej prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej 
prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, 
pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub 
zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej 
portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie zintegrowanej 
karty sieciowej,zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze audio. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeo. 
Możliwośd ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera 
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do 
samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych 
parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle 
administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po 
wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienid hasło dla dysku twardego. 
Możliwośd włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności 
pojedynczo) 
Możliwośd włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 
Możliwośd włączenia/wyłączenia układu TPM. 
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Możliwośd włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów 
USB, 
Możliwośd włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN– opcje do 
wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, Możliwośd, bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do 
niego urządzeo zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O 
Możliwośd, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego urządzeo zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia 
dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Mnitor (MVMM) 
Możliwośd ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeo bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu 
systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwośd przeglądania i kasowania 
zdarzeo przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis 
incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.  
Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia recovery 
BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez USB 
Możliwośd wyłączania portów USB pojedynczo. 
Funkcja bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC 
Oferowany BIOS musi posiadad poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego 
boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za 
pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.  

Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyd dokument potwierdzający 
spełnianie wymogu) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 50001 
Deklaracja zgodności CE (załączyd do oferty) 
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : 
http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search – załączyd do oferty wydruk z strony 

 

http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search
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Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów 
środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania 
przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówieo publicznych”, pkt. 3.4.2.1; 
dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 
gram 

Ergonomia Głośnośd jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego 
(IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyd oświadczenie producenta) 

 

Warunki gwarancji Niezależnie od wybranego poziomu wsparcia technicznego: 
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadad autoryzacje producenta urządzeo – dokumenty potwierdzające należy 
załączyd do oferty. 
Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzające, że Serwis 
urządzeo będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z 
Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata, z 
możliwością odpłatnego przedłużenia tego okresu do 4 lub 5 lat od daty dostawy. 
Sposób realizacji usług wsparcia technicznego: 
Telefoniczne zgłaszanie usterek w dni robocze w godzinach 8-17.  
Dedykowany bezpłatny portal online do zgłaszania usterek i zarządzania zgłoszeniami 
serwisowymi. 
Opcjonalna pomoc techniczna za pośrednictwem mediów społecznościowych (czat 
online, Facebook, Twitter). 
Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji 
urządzenia,                w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.  
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W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, 
częśd zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na 
miejsce wskazane przez klienta na następny dzien roboczy od momentu skutecznego 
przyjęcia zgłoszenia przez Dział Wsparcia Technicznego. 
Możliwośd sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla 
urządzeo za pośrednictwem strony internetowej producenta. 
Mozliwośd pobrania aktualnych wersji sterowników oraz firmware urządzenia za 
pośrednictwem strony internetowej producenta również dla urządzeo z nieaktywnym 
wsparciem technicznym. 
Dostawca zapewni bezpłatne oprogramowanie do automatycznej diagnostyki i 
zdalnego zgłaszania awarii do serwisu 
Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu 
dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku 
twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk 
twardy pozostaje u Zamawiającego. 
 

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

 

System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniad następujące wymagania poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub 
monitorach dotykowych 
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem 
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„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i 
angielskim 
4. Możliwośd tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy 
pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych 
lub GUI. 
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, 
tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego 
okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez 
użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, 
komunikaty systemowe, menedżer plików. 
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
10. Możliwośd przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących). 
11. Możliwośd dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm 
zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 
12. Możliwośd dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-
peer. 
13. Możliwośd sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, 
możliwośd centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników. 
15. Możliwośd dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do 
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 
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17. Możliwośd automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych 
znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym 
urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu 
użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwośd zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) 
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodnośd i pozwalający 
tworzyd kopie zapasowe. 
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej. 
21. Możliwośd przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej 
postaci. 
22. Możliwośd przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z 
pozostawieniem plików użytkownika. 
23. Możliwośd blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeo peryferyjnych za 
pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 
25. Wbudowana możliwośd zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 
wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 
26. Dostępnośd bezpłatnych biuletynów bezpieczeostwa związanych z działaniem 
systemu operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeo internetowych, 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP 
v4 i v6. 
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 
operacyjny, zapamiętywanie ustawieo i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeostwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory 
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sieciowej, udostępniania plików itp.). 
29. Możliwośd zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie 
szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania 
treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub 
klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 
33. Możliwośd tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do 
szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 
34. Możliwośd tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane 
przeglądarki filtr reputacyjny URL. 
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 
reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat 
chroniony poprzez moduł TPM), 
d. Certyfikat/Klucz i PIN 
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeo na stacji roboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwośd uruchomienia aplikacji 
działających we wskazanych środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwośd uruchamiania interpretera poleceo 



 
Projekt „Zawodowe drogowskazy” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 
 

 

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwośd uruchamiania interpretera poleceo 
 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty:  
1x DisplayPort v1.1a 
1x HDMI 1.4 
1x VGA  
1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika),  
Porty USB 
Panel przedni 
- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0  
Panel Tylny 
- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0  
Wymagana ilośd i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich 
portów USB TYP-A  nie może byd osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą 
blokowad instalacji kart rozszerzeo w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. 
Wszystkie wymagane porty mają byd w sposób stały zintegrowane z obudową 
(wlutowane w laminat płyty głównej). 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, 
trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki 
dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 
1 złącza PCI Express x16 Gen.3,  
1 złącza PCI Epress x 1,   
2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,  
2  złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0 
1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 
1 złącze M.2 WLAN 
1 konektor do realizacji funkcji clear CMOS 
1 konektor do realizacji funkcji clear Password 
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Klawiatura USB w układzie polski programisty  
Mysz optyczna USB z dwoma  klawiszami oraz rolką (scroll)  
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x  
Opakowanie musi byd wykonane z materiałów podlegających powtórnemu 
przetworzeniu. 

Monitor 

Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 23,8” (16:9)   

Technologia wykonania matrycy TN  

Rozmiar plamki Maksymalnie 0,248 mm  

Jasnośd 250 cd/m2  

Kontrast Typowy 1000:1  

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni  

Czas reakcji matrycy max. 5 ms (czarny do białego)  
 

 

Rozdzielczośd maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz  

Częstotliwośd odświeżania poziomego 30 – 83 kHz  

Częstotliwośd odświeżania pionowego 50 – 75 Hz  

Paleta kolorów 84% (CIE 1976)   

Głębia kolorów 16,7 miliona kolorów  

Zyżycie energii Normalne działanie 18W (typowe),  
24W (maksymalne),  
tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W  

 

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa utwardzona  

Podświetlenie System podświetlenia LED  

Możliwości wyświetlania video 
(odtwarzanie VGA & HDMI) 

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
 

Bezpieczeostwo Monitor musi byd wyposażony w tzw. gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą.  
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Wbudowane w monitor narzędzie diagnostyczne umożliwiające zdiagnozowanie 
problemu wyświetlania obrazu na ekranie. 

Waga bez podstawy Maksymalnie 2,90 kg   

Waga z podstawą + kable Maksymalnie 3,70 kg   

Zakres regulacji Tilt Wymagany, min. regulacja 26 stopni  

Kolor obudowy Czarny  

Złącze  1x D-Sub,  
1x HDMI 1.4 

 

Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadad autoryzacje producenta– dokumenty potwierdzające załączyd do 
oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

 

Certyfikaty TCO 8.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 7.0 lub nowszy  

Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm   

 

 
 
 

7.   Skaner 
 

Skaner – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
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 Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Rozdzielczośd optyczna w pionie 1200 dpi  

Rozdzielczośd optyczna w poziomie 1200 dpi  

Wewnętrzna głębia koloru 48 bit  

Zewnętrzna głębia koloru 24 bit  

Maksymalna długośd skanowania 297 mm  

Gwarancja 12 miesięcy  

 
 

8.   Drukarka laserowa  
 

Drukarka laserowa  – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Technologia druku Laserowa, monochromatyczna  

Maksymalny format nośnika 
Podajnik papieru 

A4 
250 arkuszy 

 

Rodzaje podajników papieru Kasetowy + tacka  

Odbiornik papieru 150 arkuszy  

Szybkośd druku w mono 38 str./min  

Miesięczne obciążenie 80000 str./miesiąc  

Maksymalna gramatura papieru 175 g/m²  

Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny  

Interfejsy USB  
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Wi-Fi 
LAN (Ethernet) 
AirPrint 

Wyświetlacz Wbudowany  

Suma wymiarów szer/wys/głęb. 954 mm  

Waga Ok. 9 kg  

Drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów Tak  

Gwarancja 12 miesięcy  

 
9.   Niszczarka  

 

Niszczarka – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Szerokośd wejścia 230 mm  

Ilośd arkuszy A4 70g 19-20 szt.  

Poziom bezpieczeostwa DIN 2  

Szerokośd cięcia 5,8 mm  

Kruszenie płyt CD Tak  

Cięcie kart plastikowych Tak  

Cięcie zszywek Tak  

Automatyczny START / STOP Tak  

Cięcie małych spinaczy Tak  

Sygnał świetlny otwarte drzwi / wyjęty kosz Tak  

Optyczny wskaźnik napełnienia worka Tak  
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Zabezpieczenie przed przegrzaniem Tak  

Moc 400 W  

Objętośd pojemnika 25 l  

Suma wymiarów (długośd/szerokośd/wysokośd): 1187 mm  

Gwarancja na mechanizm 2 lata   

Gwarancja na noże tnące 30 lat  

 
 

10.   Bindownica  
 

Bindownica – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Rodzaj grzbietu Plastikowy  

Maksymalna ilośd jednorazowo dziurkowanych kartek 15 arkuszy  

Maksymalna ilośd oprawianych kartek 450 arkuszy  

Pojemnik na ścinki Tak  

Miarka grzbietu Tak  

Gwarancja na mechanizm 12 miesięcy  

 
 

11.   Telefon z automatyczną sekretarką i faksem 
 

Telefon z automatyczną sekretarką i faksem – 1 szt.   
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Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Typ Telefaks wolnostojący  

Funkcje skanowanie 

Szybkośd pracy modemu 33,6 kb/s  

Technologia druku Drukowanie laserowe  

Typ skanera Podajnik arkuszy  

Automatyczny podajnik dokumentów 30 arkuszy  

Rozdzielczośd faksu Maks. 200 x 400 dpi  

Prędkośd drukowania 18 str./min.  

Funkcje drukowania 

Prędkośd drukowania 18 str./min.  

Technologia druku Drukowanie laserowe  

Rozdzielczośd drukowania 600 x 400 dpi  

Pojemnośd podajnika papieru 150 arkuszy  

Funkcje nadawania i odbierania 

Szybkośd przesyłania danych 3 sekundy na stronę  

Wysyłanie z pamięci Tak  

Kopia zapasowa pamięci 5 min  

Odbiór do pamięci Tak  

Obsługa adresów wewnętrznych Tak  

Ponowne przesyłanie w razie wystąpienia błędów Tak  

Wymuszanie odbioru do pamięci Tak  

Telefon 

Przyciski szybkiego wybierania 30  

Numery wybierania kodowego 100  
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Automatyczny przełącznik faks/telefon Tak  

Gwarancja na urządzenie 12 miesięcy  

 
 
 

12.   Stanowisko komputerowe 
 

Stanowisko komputerowe – 15 szt.  Opis urządzeo w pozycji 6 OPZ 

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

 
 

13.   Wizualizer 
 

Wizualizer – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Wielkośd sensora 1/3.1″    

Efektywna liczba pikseli 13M (4160 x 3120)  

Liczba klatek na sekundę Max. 60 fps  

Zoom cyfrowy X 8  

Obiektyw f=2.0 pole widzenia 79°  

Odległośd ostrzenia 100mm – ∞  



 
Projekt „Zawodowe drogowskazy” współfinansowany  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

Projekt „Zawodowe drogowskazy” o numerze RPLD-11.03.01-IZ.00-10-001/17 
realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Reymonta w Rawie Mazowieckiej 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  

na lata 2014-2020 
Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe 

 
 

 

Sterowanie zoomem poprzez przyciski Tak  

Przycisk AF Tak  

Doświetlenie lampą LED Tak  

Obracanie obrazu 0°/180°  

Pauza Tak  

Kontrola jasności Tak  

Balans bieli przez USB  

Redukcja migotania obrazu 50Hz/ 60Hz, przez USB/Software dzięki Expansion box  

Obraz przez USB USB3.0   

Obraz przez HDMI 1080P/720P (poprzez Expansion box)  

Obraz przez VGA UXGA (1600 x 1200), XGA (1024 x 768) 
(poprzez Expansion box) 

 

Waga 470g  

Złącze USB USB 3.0 Micro B  

Gwarancja  24 miesiące  

 
14.  Telewizor 

 

Telewizor – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Rozdzielczośd nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele  

Technologia wykonania LCD - LED  

Przekątna ekranu Tak  

Smart TV Tak  
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Gwarancja  2 lata  
 

 
 
 
 

15. Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu 
 

Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów 
z wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 

 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z 
podświetleniem LED matryca matowa 

 

Wydajnośd Oferowany komputer osiągający w teście Bapco Sysmark2018 wynik: 
- Overall Rating : min.880 
- Productivity : min.893 
- Creativity : 890 
- Responsiveness : 845 

 

Procesor Procesor osiągający wynik min. 4840 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze 
strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

 

Pamięd RAM 4GB DDR4 możliwośd rozbudowy do min 16GB, Jeden slot wolny  

Pamięd masowa min. 128 GB SSD NVMe, fabryczna możliwośd instalacji drugiego dysku 2,5” (ramka, taśma 
sygnałowa, komponenty opatrzone PN producenta I zamontowana w notebook’u) 
 

 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Karta graficzna Zintegrowana z procesorem osiągająca minimum 919 punktów w teście Passmark G3D Mark 
według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net na dzieo nie wcześniejszy niż 
10/11/2016  

 

Multimedia Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 
wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 1W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji 
szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. 
Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda 
informująca użytkownika o aktywnej kamerze. 

 

Bateria i zasilanie Bateria min. 42 WHr, Zasilacz o mocy min. 45W 
Bateria z funkcją szybkiego ładowania (80% do 1h, 100% do 2h). 
Konstrukcja komputera musi umożliwiad demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych 
baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym 

 

Waga Waga komputera z baterią i napędem nie większa niż 2,3kg   

Obudowa Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego 
metalu.  

 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy. 
BIOS musi umożliwiad przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie 
informacji o : wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i 
sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM,  typie zainstalowanego procesora, 
zainstalowanym dysku twardym ( pojemnośd, model ), MAC adresie wbudowanej w płytę główną 
karty sieciowej. 
Funkcja blokowania/odblokowania portów USB 
Możliwośd, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasła 
użytkownika możliwośd jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. 
Możliwośd przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora. 

 

Bezpieczeostwo System diagnostyczny z graficzny interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania 
umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez 
przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. Pełna 
funkcjonalnośd systemu diagnostycznego musi byd dostępna również w przypadku braku lub 

 

http://www.videocardbenchmark.net/
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uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego. 
Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0  

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyd do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyd do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyd do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki 
Certyfikat Energy Star min. 6.0 lub TCO dla oferowanego modelu. 

 

System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniad następujące wymagania poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach 
dotykowych 
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” 
pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 
4. Możliwośd tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i 
przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, 
metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module 
indeksacji zasobów lokalnych, 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, 
komunikaty systemowe, menedżer plików. 
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
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10. Możliwośd przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
11. Możliwośd dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany 
przez administratora systemu Zamawiającego. 
12. Możliwośd dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 
13. Możliwośd sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwośd 
centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
15. Możliwośd dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania 
wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 
17. Możliwośd automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na 
firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności 
łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych 
firmy. 
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwośd zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodnośd i pozwalający tworzyd kopie zapasowe. 
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 
kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
21. Możliwośd przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 
22. Możliwośd przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem 
plików użytkownika. 
23. Możliwośd blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeo peryferyjnych za pomocą 
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 
25. Wbudowana możliwośd zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem 
pełnego interfejsu graficznego. 
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26. Dostępnośd bezpłatnych biuletynów bezpieczeostwa związanych z działaniem systemu 
operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeo internetowych, 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, 
zapamiętywanie ustawieo i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeostwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania 
plików itp.). 
29. Możliwośd zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały 
pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między 
aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz 
prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 
33. Możliwośd tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania 
dysku w usługach katalogowych. 
34. Możliwośd tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr 
reputacyjny URL. 
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez 
moduł TPM), 
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d. Certyfikat/Klucz i PIN 
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeo na stacji roboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwośd uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwośd uruchamiania interpretera poleceo 
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwośd uruchamiania interpretera poleceo 
 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 
3.0, czytnik kart SD, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe  
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 802.11AC, 
moduł bluetooth  
Klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą 
przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów. 
Wbudowana nagrywarka DVD-RW. 

 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do kooca 
następnego dnia roboczego. Dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek, 
możliwośd samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów. 
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyd do oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

 

Oprogramowanie biurowe 

Dostępnośd pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej 
wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej tak 

 

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b. Prostota i intuicyjnośd obsługi, pozwalająca na pracę 
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osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 

Oprogramowanie musi umożliwiad tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie 

Parametry formatu: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie 
z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagao dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 
c. Pozwala zapisywad dokumenty w formacie XML. 

 Oprogramowanie musi umożliwiad dostosowanie dokumentów i 
szablonów do potrzeb instytucji.   tak 

 W skład oprogramowania muszą wchodzid narzędzia 
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę 
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceo, 
język skryptowy).  tak 

 Do aplikacji musi byd dostępna pełna dokumentacja w języku 
polskim.  tak 

 

Aplikacje wchodzące w skład pakietu 

a. Edytor tekstów  
b. Arkusz kalkulacyjny  
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów 
informacyjnych 
e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą 
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury 
lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet 
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PC z mechanizmem OCR. 

Funkcje edytora tekstów 

Edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 
słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

tak  

Wstawianie oraz formatowanie tabel. tak  

Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. tak  

Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne). 

tak  

Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. tak  

Automatyczne tworzenie spisów treści. tak  

Formatowanie nagłówków i stopek stron. tak  

Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w 
dokumencie. 

tak  

Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. tak  

Określenie układu strony (pionowa/pozioma). tak  

Wydruk dokumentów. tak  

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 
prywatną. 

tak  

Praca na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub 
Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji 
wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

tak  

Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

tak  

Wymagana jest dostępnośd do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów 
normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. 

tak  
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Wymagana jest dostępnośd do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym 
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami 
obowiązującego w Polsce prawa. 

tak  

Funkcje arkusza kalkulacyjnego  

Tworzenie raportów tabelarycznych tak  

Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych tak  

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 
formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

tak  

Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, 
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

tak  

Obsługa kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

tak  

Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

tak  

Wyszukiwanie i zamianę danych tak  

Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego tak  

Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie tak  

Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności tak  

Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem tak  

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. tak  

Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceo. 

tak  

Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed tak  
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wprowadzaniem modyfikacji. 

Funkcje narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji    

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrao 
dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwośd tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodnośd z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013. 

tak  

Funkcje narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
  

 

Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych tak  

Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 
biuletynów, katalogów. 

tak  

Edycja poszczególnych stron materiałów. tak  

Podział treści na kolumny. tak  

Umieszczanie elementów graficznych. tak  

Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. tak  
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Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. tak  

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. tak  

Wydruk publikacji. tak  

Możliwośd przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. tak  

Funkcje narzędzia do zarządzania informacją prywatną 
  

 

Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, tak  

Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z 
zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

tak  

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 
zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 

tak  

Tworzenie katalogów, pozwalających katalogowad pocztę elektroniczną, tak  

Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tak  

Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 
odbiorcy, 

tak  

Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
oddzielnie dla nadawcy i adresatów, 

tak  

Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają byd synchronizowane 
lokalnie, 

tak  

Zarządzanie kalendarzem, tak  

Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania 
uprawnieo użytkowników, 

tak  

Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, tak  

Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 

tak  

Zarządzanie listą zadao, tak  

Zlecanie zadao innym użytkownikom, tak  
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Zarządzanie listą kontaktów, tak  

Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, tak  

Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, tak  

Możliwośd przesyłania kontaktów innym użytkowników, tak  

Możliwośd wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu 
MAPI poprzez http. 

tak  

 
 

16. Kopiarka 
 

Kopiarka – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Drukowanie   

Prędkośd druku(druk czarno-biały) do 30 str./min  

Czas wydruku pierwszej strony 11 sekund  

Maksymalne miesięczne obciążenie Do 125 000 stron miesięcznie  

Pamięd 1 GB i dysk twardy 160 GB / 1 GB i dysk twardy 160 GB / 2 GB z 
opcjonalnym pakietem PostScript 

 

Rozdzielczośd 1200 x 1200 dpi  

Dwustronny automatyczny podajnik papieru 110 arkuszy  

Łącznośd 10/100/1000Base-TX Ethernet, bezpośredni druk przez High-
Speed USB 2.0 

 

Kopiowanie   

Prędkośd do 30 str./min  
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Rozdzielczośd 600 x 600 dpi  

Czas wydruku pierwszej kopii(druk czarno-biały) zaledwie 4,2 sekundy  

Skanowanie PDF, Linearised PDF, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS, skanowanie 
kolorowe, skanowanie do wiadomości e-mail, skanowanie do 
folderu 

 

Automatyczny podajnik dokumentów 110 arkuszy  

Taca robocza 50 arkuszy  

Duplex Standard  

Gwarancja  2 lata  

 
 

17. Frankownica 
 

Frankownica – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Druk termiczny  Tak  

6 różnych wzorów matryc reklamowych Tak  

Automatycznie wyświetlana data Tak  

Licznik kontrolny Tak  

9 stanowisk kosztowych i sygnalizacja kooczącego się 
kredytu 

Tak  

Możliwośd zastosowania elektronicznej wagi pocztowej Tak  

Kontrola ilośd i wartośd wysłanej korespondencji Tak  

Licznik sumarycznej wartości ofrankowanej korespondencji Tak  
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Plombowany licznik opłaty pocztowej Tak  

Zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób Tak  

Frankuje wszystkie rodzaje kopert (powyżej 6mm - etykiety) Tak  

Możliwośd zaprogramowania w pamięci frankownicy do 9 
różnych klisz reklamowych 

Tak  

9 stanowisk kosztów (tzn., że z jednego urządzenia może 
korzystad dziewięciu użytkowników) 

Tak  

Frankownica na życzenie drukuje zestawienie ilościowe i 
kosztowe 

Tak  

Do 8 kategorii przesyłek np. "POLECONY", "PRIORYTET", 
możliwośd zaprogramowania w pamięci urządzenia i użycia 
w każdej chwili bez konieczności dodatkowego 
stemplowania listów, 

Tak  

Ostrzeżenie o przekroczeniu limitu kwoty Tak  

Możliwośd wydruku rejestrów frankownicy Tak  

Teleporto - opcja ustawiania kredytu przez telefon Tak  

Opcja stemplowania poczty przychodzącej Tak  

Matryca miejska i opłat Tak  

Gwarancja   

 
 

18. Tablica interaktywna 
 

Tablica interaktywna – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 
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Rozmiar 206.4 cm x 132.4 cm  

Przekątna obszaru roboczego 223.52 cm (88")  

Format 16:10  

Waga Do 30 kg  

Łącznośd z komputerem USB  

Technologia Pozycjonowanie w podczerwieni (obsługa palcem lub pisakiem)  

Czułośd zbliżeniowa Mniej niż 0,5 cm od powierzchni tablicy  

Rozdzielczośd 32,000 x 32,000  

Powierzchnia tablicy nie powodująca refleksów, przystosowana do pisania markerami sucho 
ścieralnymi, umożliwiająca przyczepianie magnesów 

 

Wspierane systemy operacyjne Windows/Mac/Linux  

Gesty Tablica rozpoznaje gesty (takie jak: obracanie, przesuwanie, 
powiększanie) 

 

Wielodotyk Tablica pozwala na pracę 6 osób równocześnie  

Oprogramowanie w języku polskim Tak  

Gwarancja  2 lata  

 
 
 
 
 

19.  Komputer przenośny z oprogramowaniem dla uczniów 
 
 

Komputer przenośny z oprogramowaniem dla uczniów – 10 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
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Wpisad TAK lub NIE 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej 

 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) z 
podświetleniem LED matryca matowa 

 

Wydajnośd Oferowany komputer osiągający w teście Bapco Sysmark2018 wynik: 
- Overall Rating : min.880 
- Productivity : min.893 
- Creativity : 890 
- Responsiveness : 845 

 

Procesor Procesor osiągający wynik min. 4840 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze 
strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

 

Pamięd RAM 4GB DDR4 możliwośd rozbudowy do min 16GB, Jeden slot wolny  

Pamięd masowa min. 128 GB SSD NVMe, fabryczna możliwośd instalacji drugiego dysku 2,5” (ramka, taśma 
sygnałowa, komponenty opatrzone PN producenta I zamontowana w notebook’u) 
 

 

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem osiągająca minimum 919 punktów w teście Passmark G3D Mark 
według wyników ze strony http://www.videocardbenchmark.net na dzieo nie wcześniejszy niż 
10/11/2016  

 

Multimedia Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 
wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 1W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji 
szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. 
Kamera internetowa o rozdzielczości min. HD trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda 
informująca użytkownika o aktywnej kamerze. 

 

Bateria i zasilanie Bateria min. 42 WHr, Zasilacz o mocy min. 45W 
Bateria z funkcją szybkiego ładowania (80% do 1h, 100% do 2h). 
Konstrukcja komputera musi umożliwiad demontaż samej baterii lub wszystkich zainstalowanych 
baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym 

 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/
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Waga Waga komputera z baterią i napędem nie większa niż 2,3kg   

Obudowa Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego 
metalu.  

 

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy. 
BIOS musi umożliwiad przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez wyświetlenie 
informacji o : wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkości, prędkości i 
sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM,  typie zainstalowanego procesora, 
zainstalowanym dysku twardym ( pojemnośd, model ), MAC adresie wbudowanej w płytę główną 
karty sieciowej. 
Funkcja blokowania/odblokowania portów USB 
Możliwośd, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasła 
użytkownika możliwośd jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. 
Możliwośd przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora. 

 

Bezpieczeostwo System diagnostyczny z graficzny interfejsem dostępny z poziomu BIOS lub menu BOOT’owania 
umożliwiający użytkownikowi przeprowadzenie wstępnej diagnostyki awarii poprzez 
przetestowanie: procesora, pamięci RAM, dysku, płyty głównej i wyświetlacza. Pełna 
funkcjonalnośd systemu diagnostycznego musi byd dostępna również w przypadku braku lub 
uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego. 
Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0  

 

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyd do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyd do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyd do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii 
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki 
Certyfikat Energy Star min. 6.0 lub TCO dla oferowanego modelu. 

 

System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniad następujące wymagania poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 
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a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach 
dotykowych 
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” 
pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 
4. Możliwośd tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i 
przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 
6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, 
metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module 
indeksacji zasobów lokalnych, 
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, 
komunikaty systemowe, menedżer plików. 
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
10. Możliwośd przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
11. Możliwośd dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany 
przez administratora systemu Zamawiającego. 
12. Możliwośd dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 
13. Możliwośd sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwośd 
centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 
15. Możliwośd dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania 
wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 
17. Możliwośd automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na 
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firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności 
łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych 
firmy. 
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwośd zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodnośd i pozwalający tworzyd kopie zapasowe. 
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 
kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
21. Możliwośd przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 
22. Możliwośd przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem 
plików użytkownika. 
23. Możliwośd blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeo peryferyjnych za pomocą 
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 
25. Wbudowana możliwośd zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem 
pełnego interfejsu graficznego. 
26. Dostępnośd bezpłatnych biuletynów bezpieczeostwa związanych z działaniem systemu 
operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeo internetowych, 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 
28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, 
zapamiętywanie ustawieo i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeostwa (z 
predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania 
plików itp.). 
29. Możliwośd zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały 
pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między 
aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz 
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prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 
33. Możliwośd tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania 
dysku w usługach katalogowych. 
34. Możliwośd tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr 
reputacyjny URL. 
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 
a. Login i hasło, 
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez 
moduł TPM), 
d. Certyfikat/Klucz i PIN 
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 
39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 
40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeo na stacji roboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwośd uruchomienia aplikacji działających we 
wskazanych środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwośd uruchamiania interpretera poleceo 
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwośd uruchamiania interpretera poleceo 
 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 
3.0, czytnik kart SD, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe  
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 802.11AC, 
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moduł bluetooth  
Klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą 
przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów. 
Wbudowana nagrywarka DVD-RW. 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do kooca 
następnego dnia roboczego. Dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek, 
możliwośd samodzielnego zamawiania zamiennych komponentów. 
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad 
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyd do oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych 
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

 

 
 

20. Oprogramowanie biurowe 
 

Oprogramowanie biurowe –  1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Oprogramowanie biurowe 

Dostępnośd pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej 
wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej tak 

 

Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika 

a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
b. Prostota i intuicyjnośd obsługi, pozwalająca na pracę 
osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 

 Oprogramowanie musi umożliwiad tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie 

Parametry formatu: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
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b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie 
z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagao dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagao dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 
c. Pozwala zapisywad dokumenty w formacie XML. 

Oprogramowanie musi umożliwiad dostosowanie dokumentów i 
szablonów do potrzeb instytucji.   tak 

 W skład oprogramowania muszą wchodzid narzędzia 
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę 
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceo, 
język skryptowy).  tak 

 Do aplikacji musi byd dostępna pełna dokumentacja w języku 
polskim.  tak 

 

Aplikacje wchodzące w skład pakietu 

a. Edytor tekstów  
b. Arkusz kalkulacyjny  
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów 
informacyjnych 
e. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą 
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury 
lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet 
PC z mechanizmem OCR. 

 Funkcje edytora tekstów 

Edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w 
zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością 

tak  
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słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

Wstawianie oraz formatowanie tabel. tak  

Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. tak  

Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne). 

tak  

Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. tak  

Automatyczne tworzenie spisów treści. tak  

Formatowanie nagłówków i stopek stron. tak  

Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w 
dokumencie. 

tak  

Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. tak  

Określenie układu strony (pionowa/pozioma). tak  

Wydruk dokumentów. tak  

Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 
prywatną. 

tak  

Praca na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub 
Microsoft Word 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji 
wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

tak  

Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

tak  

Wymagana jest dostępnośd do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów 
normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem. 

tak  

Wymagana jest dostępnośd do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym 
dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami 
obowiązującego w Polsce prawa. 

tak  
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Funkcje arkusza kalkulacyjnego  

Tworzenie raportów tabelarycznych tak  

Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych tak  

Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 
formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

tak  

Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, 
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice) 

tak  

Obsługa kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

tak  

Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych 

tak  

Wyszukiwanie i zamianę danych tak  

Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego tak  

Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie tak  

Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności tak  

Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem tak  

Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. tak  

Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 2013, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceo. 

tak  

Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

tak  

Funkcje narzędzia do przygotowywania i prowadzenia prezentacji    

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 

tak  
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c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrao 
dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwośd tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodnośd z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
MS PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010 i 2013. 

Funkcje narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
  

 

Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych tak  

Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, 
biuletynów, katalogów. 

tak  

Edycja poszczególnych stron materiałów. tak  

Podział treści na kolumny. tak  

Umieszczanie elementów graficznych. tak  

Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. tak  

Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. tak  

Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. tak  

Wydruk publikacji. tak  

Możliwośd przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. tak  
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Funkcje narzędzia do zarządzania informacją prywatną 
  

 

Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, tak  

Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z 
zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

tak  

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 
zablokowanych i bezpiecznych nadawców, 

tak  

Tworzenie katalogów, pozwalających katalogowad pocztę elektroniczną, tak  

Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, tak  

Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 
odbiorcy, 

tak  

Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
oddzielnie dla nadawcy i adresatów, 

tak  

Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają byd synchronizowane 
lokalnie, 

tak  

Zarządzanie kalendarzem, tak  

Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania 
uprawnieo użytkowników, 

tak  

Przeglądanie kalendarza innych użytkowników, tak  

Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 

tak  

Zarządzanie listą zadao, tak  

Zlecanie zadao innym użytkownikom, tak  

Zarządzanie listą kontaktów, tak  

Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, tak  

Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, tak  

Możliwośd przesyłania kontaktów innym użytkowników, tak  
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Możliwośd wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu 
MAPI poprzez http. 

tak  

 
 
 

21. Oprogramowanie antywirusowe 
 

Oprogramowanie antywirusowe –  1 licencja dla wszystkich komputerów łącznie z OPZ   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zgodnośd parametrów z 
wymaganiami 
Zamawiającego 
Wpisad TAK lub NIE 

Oprogramowanie antywirusowe  

Specyfikacja produktowa 
oprogramowania antywirusowego 
chroniącego stacje 
robocze i serwery plików 

1. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim. 
2. Pomoc techniczna w języku polskim.  

Ochrona antywirusowa 

1. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 
2. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, 
scareware, phishing, hacktools itp. 
3. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i 
nieaktywne rootkity. 
4. Klient oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych z systemami Linux. 
5. Klient oprogramowania antywirusowego dla linuksowych serwerów Samba. 
6. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych 
plików. 
7. 2 niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z 2 niezależnymi bazami 
sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz 
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skaner poczty elektronicznej. 
8. Możliwośd konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma skanerami 
antywirusowymi jednocześnie. 
9. Dodatkowy i niezależny od skanerów plików, trzeci skaner poczty oparty o 
technologię cloud security. 
10. Możliwośd wykluczenia ze skanowania skanera dostępowego: napędów, 
katalogów, plików lub procesów. 
11. Możliwośd skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych 
plików 
na żądanie lub według harmonogramu. 
12. Możliwośd utworzenia wielu różnych zadao skanowania według harmonogramu 
(np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może 
byd uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, 
czynności, rodzaj plików do skanowania, priorytet skanowania). 
13. Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w 
menu kontekstowym. 
14. Technologia zapobiegająca powtórnemu skanowaniu sprawdzonych już plików, 
przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie może byd dłuższy niż 
4 tygodnie, niezależnie od tego czy plik był modyfikowany czy nie. 
15. Możliwośd określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na 
żądanie i według harmonogramu. 
16. Możliwośd skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 
17. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. 
18. Możliwośd definiowania listy procesów, plików, folderów i napędów pomijanych 
przez skaner dostępowy. 
19. Możliwośd przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w 
bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki 
muszą byd przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. 
20. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, 
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zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji 
roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 
21. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez 
konieczności zmian w konfiguracji. 
22. Możliwośd definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma 
odbywad się skanowanie. 
23. Możliwośd opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej 
odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. 
26. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest 
automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne 
powiadomienie. 
27. Dedykowany moduł chroniący przeglądarki przed szkodnikami atakującymi sesje z 
bankami i sklepami online. 
28. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności 
zmian w konfiguracji. 
29. Możliwośd definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywad się 
skanowanie. 
30. Możliwośd ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny 
do laboratorium producenta. 
31. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek 
nowych zagrożeo powinny byd w pełni anonimowe. 
32. Możliwośd automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach 
do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej. 
33. W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostad wysłane do 
użytkownika i/lub administratora poprzez e mail. 
34. Możliwośd zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu. 
35. Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego 
zewnętrznie. 
36. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. 
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37. Możliwośd określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych. 
38. Możliwośd samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusów ze stacji roboczej (np. 
komputery mobilne). 
39. Program wyposażony w tylko w jeden serwer skanujący uruchamiany w pamięci, 
z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody 
heurystyczne, skaner HTTP). 
40. Możliwośd ukrycia programu na stacji roboczej przed użytkownikiem. 
41. Kontrola zachowania aplikacji do wykrywania podejrzanie 
zachowujących się aplikacji. 
42. Skanowanie w trybie bezczynności - pełne skanowanie komputera przynajmniej 
raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on 
używany. 
43. Ochrona przed urządzeniami podszywającymi się po klawiatury USB. 
44. Moduł do ochrony przed exploitami (ataki 0-day) 

Zdalne administrowanie ochroną 

1. Integracja z Active Directory – import kont komputerów i jednostek 
organizacyjnych. 
2. Ochrona dla urządzeo z systemem Android. 
3. Zarządzanie urządzeniami z systemem iOS. 
4. Opcja automatycznej instalacji oprogramowania klienckiego na wszystkich 
podłączonych komputerach Active Directory. 
5. Zdalna instalacja i centralne zarządzanie klientami na stacjach roboczych i 
serwerach. 
7. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. 
Na koocówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy. 
8. Możliwośd zarządzania ochroną urządzeo mobilnych z poziomu konsoli 
(przynajmniej aktualizacje, ochronę przeglądarek, skanowania zasobów, 
synchronizacji raportów). 
9. Możliwośd kontekstowego zastosowania ustawieo danej stacji dla całej grupy. 
10. Możliwośd eksportu/importu ustawieo dla stacji/grupy stacji. 
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11. Możliwośd zarządzania dowolną ilością serwerów zarządzających z jednego okna 
konsoli. 
12. Możliwośd zarządzania różnymi wersjami licencyjnymi oprogramowania 
producenta z jednego okna konsoli. 
13. Możliwośd tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających (serwer 
główny i serwery podrzędne). 
14. Możliwośd zainstalowania zapasowego serwera zarządzającego, przejmującego 
automatycznie funkcje serwera głównego w przypadku awarii lub odłączenia serwera 
głównego. 
15. Możliwośd zdalnego zarządzania serwerem spoza sieci lokalnej przy pomocy 
połączenia VPN. 
16. Możliwośd zdalnego zarządzania serwerem centralnego zarządzania przez 
przeglądarki internetowe (z sieci lokalnej i spoza niej). 
17. Możliwośd zdalnego zarządzania serwerem centralnego zarządzania przez 
urządzenia mobilne (smartfony, tablety). 
18. Szyfrowanie komunikacji między serwerem zarządzającym a klientami. 
19. Możliwośd uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych. 
20. Możliwośd sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji 
roboczej (aktualnych ustawieo programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników 
skanowania). 
21. Możliwośd przeglądania list programów zainstalowanych na stacjach/serwerach 
(nazwa, wersja, producent, data instalacji). 
22. Możliwośd stworzenia białej i czarnej listy oprogramowania, i późniejsze 
filtrowanie w poszukiwaniu stacji je posiadających. 
23. Odczyt informacji o zasobach sprzętowych stacji (procesor i jego taktowanie, ilośd 
pamięci RAM i ilośd miejsca na dysku/partycji systemowej). 
24. Możliwośd centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub 
Internetu. 
25. Możliwośd skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w 
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poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych. 
26. Możliwośd tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy 
wspólnych ustawieo konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów. 
27. Możliwośd zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli 
zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko jeżeli ustawienia programu nie są 
zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające 
ustawienia konfiguracyjne). 
28. Możliwośd generowania raportów w formacie XML. 
29. Możliwośd przeglądania statystyk ochrony antywirusowej w postaci tekstu lub 
wykresów. 
30. Możliwośd przesłania komunikatu, który wyświetli się na ekranie wybranej stacji 
roboczej lub grupie stacji roboczych. 
31. Komunikat można wysład do wszystkich lub tylko wskazanego użytkownika stacji 
roboczej. 
32. Możliwośd zminimalizowania obciążenia serwera poprzez ograniczenie ilości 
jednoczesnych procesów synchronizacji, aktualizacji i przesyłania plików do stacji 
roboczych. 
33. Możliwośd dynamicznego grupowania stacji na podstawie parametrów: nazwa 
komputera, adres IP, brama domyślna, nazwa domeny.  

Raporty 

1. Możliwośd utworzenia raportów statusu ochrony sieci. 
2. Możliwośd generowania raportów w przynajmniej 3 językach. 
3. Możliwośd wysyłania raportów z określonym interwałem. 
4. Możliwośd wysłania jednego raportu na różne adresy mailowe lub grupy adresów. 
5. Możliwośd zdefiniowania przynajmniej 15 różnych typów informacji dotyczących 
statusu ochrony oraz różnych form ich przedstawienia (tabele, wykresy) w 
pojedynczym raporcie. 

 

Aktualizacja Na 2 lata  

 
 


