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Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Część I Pomoce TIK - Zaktualizowany 

 
 

1. Oprogramowanie biurowe 
 

 
Oprogramowanie biurowe – 33 licencje 

Dostępność 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 intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę 
osobom nieposiadającym umiejętności technicznych. 

Oprogramowanie musi umożliwiać 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 wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 
c. Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 

Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 
instytucji.   tak 
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W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 
makropoleceń, język skryptowy).  tak 

Do aplikacji musi być 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. 
g. narzędzia do tworzenia i pracy z bazą danych, 
h. narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy 
elektronicznych, 

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

tak 

Wymagana jest dostępność 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 
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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 makropoleceń. 

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 
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, nagrań 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. Możliwość 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 

tak 
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l. Pełna zgodność 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 

Możliwość 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 katalogować 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 być synchronizowane lokalnie, tak 
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Zarządzanie kalendarzem, tak 

Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień 
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 zadań, tak 

Zlecanie zadań innym użytkownikom, tak 

Zarządzanie listą kontaktów, tak 

Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, tak 

Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, tak 

Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, tak 

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

tak 

Funkcje narzędzia do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 

rejestrowanie informacji przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie 
urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR 

tak 

przechowywanie i udostępnianie informacji tak 

Funkcje narzędzia do tworzenia i pracy z bazą danych 

tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie tabel składających się z unikatowego klucza i 
pól różnych typów (w tym tekstowych i liczbowych), relacji pomiędzy tabelami, formularzy 
do wprowadzania i edycji danych, raportów, 

tak 

tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów tak 

edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych lub bazie danych 
sieci Web 

tak 

połączenie z danymi zewnętrznymi, w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z 
ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym, 

tak 

Funkcje narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
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tworzenie formularzy (zwykłych i interakcyjnych) tak 

sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych tak 

dołączanie do formularzy plików (z ewentualnym ograniczaniem dopuszczalnych typów 
plików) 

tak 

zaprojektowanie formularza, a następnie przesłanie go w wiadomości narzędzia do 
zarządzania informacją prywatną, z blokowaniem funkcjonalności modyfikacji formularza 

tak 

obsługę podpisów elektronicznych tak 

wprowadzanie elementów graficznych do formularzy tak 

obsługiwanie formatów: list punktowanych, numerowanych i zwykłych, pól list 
wielokrotnego wyboru, pól kombi, przycisków obrazów, obsługę hiperłączy, grup i sekcji 
wyboru, formantów daty i godziny, selektorów osób/grup 

tak 

 

 
2. Terminal  z oprogramowaniem logistycznym 

 
 

 
Terminal z oprogramowaniem logistycznym – 1 szt.  

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Obsługa terminala ręcznego tak 

Odczyt kodów kreskowych tak 

Rejestracja palet na podstawie odczytu kodów z etykiet logistycznych tak 

Rejestracja wyrobów jednostkowych tak 

Odczyt zinwentaryzowanych towarów z karty SD na ekranie PC tak 

Terminal radiowy - terminal ręczny z ekranem o przekątnej 2.8 cala.  
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- wyposażony w procesor 624MHz,  
- kartę WiFi 802.11 a/b/g/n  
- skaner 1D/2D auto-range.  
- certyfikacja na upadek z wysokości 1.8m  
- szczelnością IP65U 

Karta Pamięci  SD 1 GB 

Dok komunikacyjny z kablem transmisyjnym tak 

Oprogramowanie na terminalu pozwalające na realizację zadań całego systemu tak 

Gwarancja 2 lata 

 
 

3. Aplikacja do rejestracji tagów RFID 
 

 
Aplikacja do rejestracji tagów RFID – 1 szt.  

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Instalacja i konfiguracja czytnika RFID tak 

Programowanie zawartości tagów tak 

Modyfikowanie i kasowanie zaproponowanych tagów tak 

Odczyt i rejestracja tagów przy pomocy czytnika RFID tak 

Odwzorowanie obecności tagów w zasięgu anteny na ekranie PC tak 

Czytnik RFID - czytnik automatycznie wykrywający urządzenia oraz 
usługi sieciowe 
- waga – max. 1 kg 
- zgodny z normą IP53 
- temperatura pracy - od -25°C do +55°C 
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- Interfejs - USB, Ethernet, RS-232 
- suma wymiarów – max. 42 cm 

Antena RFID tak 

Akcesoria do czytnika i anteny  Zestaw producenta 

Rolka tagów radiowych  490 szt. 

Aplikacja do programowania i rejestracji tagów RFID  realizująca zadania  systemu opisanego 

Gwarancja 2 lata 

 
 

4. Aplikacja do wydruku etykiety logistycznej 
 

 
Aplikacja do wydruku etykiety logistycznej – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Poznanie cech i parametrów etykiety logistycznej tak 

Tworzenie etykiety logistycznej na bazie przygotowanego formatu tak 

Identyfikatory zastosowań, kontrola poprawności wprowadzania danych tak 

Obsługa drukarki termotransferowej tak 

Wydruk etykiety logistycznej na drukarce termotransferowej tak 

Wydruk etykiety logistycznej na drukarce biurowej, laserowej lub atramentowej tak 

Drukarka termotransferowa - Konstrukcja z dwusilnikowym mechanizmem drukującym 
- Prędkość drukowania 127 mm (5") cali na sekundę 
- Możliwość stosowania rolek z etykietami o długości 300 metrów (984') 
na rdzeniu 25,4 mm (1") (stroną powlekaną na zewnątrz) 
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- Wewnętrzne podawanie materiałów eksploatacyjnych 127 mm (5") śr. 
zew., opcjonalnie zewnętrzne mocowania rolek 214 mm (8,4") śr. zew. 
na tulei 76,2 mm (3") 
- Mechanizm drukowania do stosowania w kiosku 
- Procesor 200 MHz 32-bit RISC z pamięcią 8 MB SDRAM, 4 MB Flash 
- USB 2.0 
- Czcionki true type z możliwością skalowania wewnętrznego 

Program, który działa w środowisku Windows, przeznaczony do projektowania i 
drukowania etykiet.  

Sterowniki (przygotowane specjalnie do termotransferowych drukarek 
etykiet) pozwalające na optymalne wykorzystanie ich możliwości, jak i 
skrócenie czasu wydruku 

Etykiety papierowe z perforacją o rozmiarze 101 mm x 152 mm  2 rolki po 320 szt.  

Rolka taśmy barwiącej woskowej 104 mm x 153 m 

Aplikacja na PC do wydruku etykiety logistycznej tak 

Gwarancja  2 lata 

 
 
 

5. Drukarka wielofunkcyjna laserowa A3 
 

Drukarka wielofunkcyjna laserowa A3 – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Format oryginału / kopii A5 - A3 

Prędkość druku/kopiowania 22 stron A4 czarno-białych na minutę 

Prędkość druku w trybie dwustronnym 22 stron A4 czarno-białych na minutę 

Rozdzielczość kopiowania 600 dpi 
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Rozdzielczość drukowania 1800/600 dpi 

Czas uzyskania pierwszej kopii Czarno-białej maks. 4,5 sek. 

Czas nagrzewania 20 sekund od momentu włączenia urządzenia 

Kopiowanie wielokrotne 1-9999 kopii 

Pojemność dysku twardego 250 GB 

Pamięć systemowa 2 GB 

Zoom 25-400% w kroku co 0,1% 

Szybkość procesora 1.2 GHz 

Język opisu strony PCL6, PCL5e, PostScript3 

Panel operatora 
Dotykowy, kolorowy  panel, komunikaty na ekranie w języku polskim, wbudowana przeglądarka 
internetowa 

Dupleks W standardzie 

Podajnik oryginałów Automatyczny, dwustronny na min. 100 arkuszy 

Podajnik ręczny Na min. 100 ark. A6-A3 papier o gramaturze 60-220 g/m2 

Kasety na papier 
Papier w kasetach o gramaturze 60-220/m2. 2 kasety na papier o łącznej pojemności 1000 arkuszy A4, 
maksymalnie 3.600 arkuszy 

Funkcja kopiarki Możliwość zarejestrowania do 9 najczęściej używanych funkcji 

Funkcja druku sieciowego 

Drukowanie czarno-białe 

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-speed), Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/ 1000BaseT 

Obsługa wszystkich aktualnych systemów Microsoft Windows™,  

Funkcja skanowania sieciowego 

Skaner kolorowy 

Skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, TWAIN, pamięci przenośnej USB, HDD, DPWS, WSD-Scan 

Typy plików: DOC / min. 500 skanów/miesiąc/, CSV, PDF, Kompaktowy PDF, Szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, 
XPS, Kompaktowy XPS 

Tonery 
Urządzenie wyposażone w komplet tonerów: czarny o wydajności 23.000 wydruków przy 5% zadruku 
Tonery oryginalne producenta. 
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Przetwarzanie dokumentów - OCR 

Oprogramowanie dołączone do każdego urządzenia musi umożliwiać pozyskiwanie treści z dokumentów 
papierowych i przetwarzać je do popularnych formatów edytowalnych takich jak CSV i DOC oraz 
przysłanie ich w formie elektronicznej do użytkowników, jako wiadomości email oraz do katalogów 
sieciowych. Zapis dotyczy minimum 500 zeskanowanych stron /miesiąc. Zarządzanie użytkownikami w/w 
systemu, funkcjami skanowania (email, katalog), silnik przetwarzający OCR musi znajdować się na 
zewnętrznym komputerze (serwerze). Wybór użytkownika, miejsca docelowego (katalog, mail) ma się 
odbywać z poziomu panelu urządzenia MFP. Oprogramowanie musi pozwalać na rozdzielenie 
zeskanowanych dokumentów po pustych stronach tzn. pojawienie się w skanowanym dokumencie 
pustych stron skutkować będzie rozdzieleniem tego dokumentu na osobne pliki. 

Gwarancja 
12 miesięcy  
Urządzenie fabrycznie nowe, materiały eksploatacyjne producenta, fabrycznie nowe 

 
6. Oprogramowanie antywirusowe 

 

Oprogramowanie antywirusowe  – licencja na 33 stanowiska ( licencja na 2 lata ) 

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
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Program antywirusowy Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami 
Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów 
Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i 
nieaktywne rootkity 
Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych 
plików 
2 niezależne skanery antywirusowe z 2 niezależnymi bazami 
sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie 
oraz skaner poczty elektronicznej 
Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem antywirusowym 
albo dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie 
Technologia kontroli zachowania aplikacji 
Kontrola rejestru i pliku autostartu 
Sygnalizacja infekcji dźwiękiem 
Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych 
plików na żądanie lub według harmonogramu 
Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu 
(np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie 
może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty 
skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet 
skanowania) 
Skanowanie na żądanie pojedynczych plików, katalogów, napędów przy pomocy 
skrótu w menu kontekstowym 
Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na 
żądanie i według harmonogramu 
Aktualizacja oprogramowania  
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7. Projektor multimedialny 
 

 
Projektor multimedialny – 5 szt.    

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Rozmiar matryc 3LCD format 4:3 

Źródło światła Lampa 

Rozdzielczość XGA (1024 x 768) 

Jasność 3700 ANSI Lumenów (w trybie Normal) 

Współczynnik kontrastu 20000:1 

Trwałość źródła światła (w godzinach) 6000 (w trybie Normal), 12500 (w trybie Eco) 

Obiektyw Wbudowany 

Zoom Ręczny x 1.2 

Focus Ręczny 

Odległość projekcji 0.8 – 10.8 m 

Współczynnik odległości szerokości obrazu (:1) 1.5 (Wide), 1.8 (Tele) 

Przekątna obrazu 30 - 300" 

Głośniki 16W (mono) 

Cyfrowa korekcja trapezu Pozioma ± 30°, Pionowa ± 30° 

Wejście cyfrowe HDMI x 2 (HDCP compliant) 

http://www.zspreymont.edu.pl/


Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0042/19 pn. ”Inwestycja 
w edukację szansą na zawodowy sukces” 

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

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

tel./fax 46 814-46-36, www.zspreymont.edu.pl 

Wejście analogowe 15-pin Mini-D-Sub x 2, RCA Jack x 1 

Wyjście wizyjne 15 pin Mini D-Sub x 1 (shared with analog computer input) 

Wejście audio 3.5mm Stereo Mini Jack x 2, RCA Jack (L/R) x 1 

Wyjście audio 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 

RS-232C sterowanie 1 x 9-pin D-Sub 

Przewodowa sieć LAN Tak 

USB Type A Tak 1 x 

USB typu B Tak 1 x  

Zasilanie AC 220V – 240V (50/60Hz) 

Pobór mocy Max. 310W 

Pobór mocy w trybie Standby < 0.35W 

Waga Max. 3,5 kg 

Suma wymiarów bez opakowania Max. 746 mm 

Poziom hałasu Max. 37dB (w trybie Normal), max. 29dB (w trybie ECO) 

Akcesoria w zestawie Kabel zasilający (1.8m) x1, VGA (2m) x1, Pilot x1, Bateria AA x2, Osłona obiektywu x1 

Gwarancja producenta na projektor 36 miesięcy  
Wymagane oświadczenie producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego potwierdzone 
przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta – dołączyć do oferty 

Gwarancja producenta na lampę 36 miesięcy 

Certyfikat ISO 9001 dla producenta lub równoważne 
potwierdzające spełnienie przez producenta sprzętu 
norm w zakresie wymogów koniecznych do spełnienia 
dla uzyskania wskazanych certyfikatów ISO  

Tak (dołączyć do oferty odpowiedni dokument potwierdzający, że sprzęt jest produkowany 
zgodnie ze wskazaną normą) 

Deklaracja CE  Tak, dołączyć do oferty 
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Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z 
wymaganiami normy ISO 9001 w zakresie urządzeń 
audiowizualnych  

Tak (dołączyć do oferty dokument potwierdzający, że serwis będzie realizowany zgodnie z normą 
ISO 9001) 

 
8. Ekran projekcyjny wolnostojący 

 

Ekran projekcyjny wolnostojący  – 3 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Powierzchnia robocza  146 x 146 mm 

Format ekranu 1:1 

Rodzaj Przenośny 

Cechy Na trójnogu 

Gwarancja 2 lata 

 
 

9. Drukarka atramentowa A3  
 
 

Drukarka atramentowa  A3 – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Druk w kolorze tak 

Rozdzielczość w czerni ( dpi ) 5760 x 1440 
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Rozdzielczość w czerni ( dpi ) 5760 x 1440 

Szybkość druku w czerni [str/min] 30 

Szybkość druku w kolorze [str/min] 17 

Wydajność [str/mies] 12 000 

Rodzaj drukarki (Technologia druku) Atramentowa 

Obsługiwane systemy Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP 

Maksymalny format druku A3+ 

Obsługiwane formaty nośników Koperty, Legal 

Podajnik papieru 100 arkuszy 

Złącze USB 2.0 

Wyposażenie 4 oddzielne butelki (70 ml) z atramentem (czarny, błękitny, żółty, purpurowy), Kabel 
zasilający, Sterowniki i programy pomocnicze na CD 

Suma wymiarów  Max. 123 cm 

Waga  Max 13 kg 

Gwarancja 2 lata 

 

 
 
 
 

10. Głośniki przenośne 
 

Głośniki przenośne  – 4 szt.  

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
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Kompaktowy głośnik Bluetooth stereo z wbudowanym wooferem tak 

Bluetooth 5.0 tak 

Radio FM z automatycznym wyszukiwaniem stacji  tak 

Odtwarzacz MP3 tak 

Obsługa kart  micro SD oraz nośników USB 

Gniazdo AUX tak 

Gniazdo mikrofonu tak 

Pilot zdalnego sterowania tak 

Zasilanie  port USB 5V 

Wbudowany akumulator litowo-jonowy   do 7 godzin pracy bez ładowania 

Głośniki 2 x 3” głośnik basowy, 2 x 2” głośniki średniotonowe 

Częstotliwość przenoszenia 80 ~ 20000 Hz 

Kolorowa iluminacja LED tak 

Podstawka do smartfona tak 

Wyświetlacz informacyjny  LED 

Antena teleskopowa tak 

Drewniana obudowa tak 

Suma wymiarów  Max 530 mm 

Waga Max 1,3 kg 

Gwarancja 2 lata 

 
 
 
 
 

11. Szafa na laptopy 

http://www.zspreymont.edu.pl/


Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0042/19 pn. ”Inwestycja 
w edukację szansą na zawodowy sukces” 

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

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta 
ul. Reymonta 14, 96-200 Rawa Mazowiecka 

tel./fax 46 814-46-36, www.zspreymont.edu.pl 

 

Szafa na laptopy – 3 szt.    

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Wózek na kółkach tak 

Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi 
poliestrowo-epoksydowymi 

tak 

Układ Sekwencyjnego ładowania zainstalowany w wózku demontowany dla celów serwisowych tak 

Wózek posiada resetowany bezpiecznik przeciążeniowy i podświetlany wyłącznik tak 

Możliwa ilość przechowywanych urządzeń Min 16 

Możliwość ładowania baterii do laptopów/tabletów tak 

Wewnętrzna listwa zasilająca z gniazdem elektrycznym tak 

Każda z listew ma możliwość demontażu tak 

Krawędzie dolne wózka zabezpieczone narożnikami gumowymi. tak 

Ilość kolumn Min 2 

Ilość gniazdek Min 16 

Dwoje drzwi wózka zabezpieczone zamkiem kluczowym tak 

Powierzchnia toczna kółek wykonana z gumy niebrudzącej powierzchni tak 

Krawędzie dolne wózka zabezpieczone narożnikami gumowymi tak 

Waga Max 70 kg 

Przeprowadzone badania przez Zewnętrzny Instytut - Laboratorium Badawcze i Zakład 
certyfikacji Wyrobów potwierdzone dokumentem  bezpieczeństwa użytkowania i spełnieniem 
obowiązujących 
norm. 

Tak, załączyć do oferty 

Zabezpieczenie wózka do pracy pod tak 
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maksymalnym obciążeniem 16 A, tzn. gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i 
prądy znamionowe do 16A 

Stopień Ochrony IP 21 tak 

Deklaracje zgodności z Dyr. Parlamentu Europejskiego 2001/95 bezpieczeństwo użytkowania 
wystawiona ( dokument musi dotyczyć konkretnego modelu w całości, nie dopuszcza się składania 
deklaracji na poszczególne komponenty ) 

Tak, załączyć do oferty 

Farba - Klasyfikacje ogniowa wg EN 13501 ( dokument musi dotyczyć konkretnego modelu w całości, 
nie dopuszcza się składania dokumentów na poszczególne komponenty ) 

Tak, załączyć do oferty 

Farby Atest Higieniczny PZH ( dokument musi dotyczyć konkretnego modelu w całości, nie 
dopuszcza się składania atestu na poszczególne komponenty ) 

Tak, załączyć do oferty 

Gwarancja 24 miesiące Tak 

 

12. Komputer przenośny 

 

Komputer przenośny  – 33 szt.  

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

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 

Procesor Procesor osiągający wynik min. 5000 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,  na dzień nie wcześniej niż dzień ogłoszenia postępowania.  

Pamięć RAM 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 16GB 
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Pamięć masowa min. 256 GB SSD PCIe NVMe, fabryczna możliwość instalacji drugiego dysku 2,5”  

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem 

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. Bateria z funkcją szybkiego ładowania. 
Zasilacz o mocy min. 45W 

Waga Waga komputera z baterią 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 umożliwiać 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 (pojemność, model), MAC 
adresie wbudowanej w płytę główną karty sieciowej. 
Funkcja blokowania/odblokowania portów USB 
Możliwość, ustawienia hasła dla administratora oraz użytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasła użytkownika 
możliwość jedynie odczytania informacji, brak możliwości wł/wy funkcji. 
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora. 

Bezpieczeństwo 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 funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być dostępna również 
w przypadku braku lub uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego. 
Dedykowany układ szyfrujący TPM 2.0  

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
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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 (załączyć do oferty) 

System operacyjny System operacyjny klasy PC musi spełniać 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. Możliwość 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. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez 
administratora systemu Zamawiającego. 
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość 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. 
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15. Możliwość 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. Możliwość 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 – możliwość 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 niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 
możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików 
użytkownika. 
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych 
(np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu 
graficznego. 
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 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 
ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 
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29. Możliwość 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. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w 
usługach katalogowych. 
34. Możliwość 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 zagrożeń na stacji roboczej. 
41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 
środowiskach 
42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 
43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 
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Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: HDMI 1.4, RJ-45 (10/100/1000), min. 3xUSB w tym min. 2 port USB 3.1, czytnik kart 
SD, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, slot zabezpieczający. 
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci WLAN 802.11n, moduł bluetooth  
Klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, 
poziomie wraz z obsługą gestów. 

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia 
roboczego. Dedykowany portal producenta do zgłaszania awarii lub usterek, możliwość samodzielnego 
zamawiania zamiennych komponentów. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Wymagane oświadczenie producenta lub  autoryzowanego partnera serwisowego potwierdzone przez 
producenta lub wykonawcy potwierdzone przez producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
– dołączyć do oferty 

 

 
13. Myszki 

 

Myszki – 33  szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Mysz optyczna Tak 

Łączność Przewodowa 

Maksymalna rozdzielczość pracy 800 dpi 

Profil uniwersalny 

Liczba przycisków 3 szt. 
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Rolka przewijania 1 szt. 

Interfejs USB 

Długość przewodu Min. 1.8 m 

Zasilanie Z urządzenia 

Gwarancja 2 lata 

 
14.   Pendrive 

 

Pendrive – 40  szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Pojemność  32 GB 

Interfejs  USB 2.0 

Prędkość odczytu 20 MB/s 

Gwarancja 12 miesięcy 

 
 

15.   Pokrowce na komputery przenośne 
 

Pokrowce na komputery przenośne – 30  szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Ilość komór 2 

Wielkość  Uniwersalna do laptopów o przekątnej 15.6'' 
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Pasek na ramię tak 

Uchwyt do ręki tak 

Gwarancja 24 miesiące 

 
16.   Przedłużacz/listwa antyprzepięciowa 

 

Przedłużacz/listwa antyprzepięciowa - 7  szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Ilość gniazd 5 

Uziemienie Tak 

Długość przewodu 3 m 

Gwarancja 12 miesięcy  

 
17.   Wizualizer 

 

Wizualizer – 3  szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Mechanizm ramienia wizualizera oparty o zasadę działania pantografu/sztywne 
ramie z przegubami  tak 

Rozdzielczość  4K 

Wyjścia video minimum  HDMI 1.4, VGA 
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Złącze USB  3.0 typ B minimum x1 

Częstotliwość wyświetlania  60fps @ 1080p / 30fps @ 4K 

Cyfrowy zoom minimum 16X 

Automatyczna ostrość  włączana jednym przyciskiem 

Matryca CMOS  min. 13 000 000 pikseli 

Zasilacz tak 

Zużycie energii  maksymalnie 5,5W 

Suma wymiarów - rozłożony Max. 740 mm 

Suma wymiarów - złożony Max. 139 mm 

Waga maksymalna  0,6 kg 

Obracanie obrazu  180 ° 

Włącznik podświetlenia  LED 

Regulacje i funkcje dostępne przez przyciski sterujące wizualizera 

jasność obrazu, automatyczna regulacja ostrości, zamrożenie obrazu, 
obracanie obrazu, włączanie i wyłączanie urządzenia, cyfrowy zoom, 
włączanie i wyłączanie oświetlenia 

Elektroniczne korekcje kontrastu, odcieni, nasycenia, ostrości, gamma 

Automatyczny balans biel tak 

Ostrość obrazu  automatyczna lub ręczna 

Tryby kolorów  Normalny / Szary / Negatyw / Czarno-biały 

Redukcja szumów   automatyczna lub ręczna 

Przygotowane przez producenta mocowanie do uchwytu antykradzieżowego tak 

Gwarancja producenta  5 lat 

 
18.   Tablica suchościeralna 

 

Tablica suchościeralna – 1  szt.   
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Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Wymiary 170 x 100 mm 

Powierzchnia  Lakierowana 

Kolor powierzchni Biały 

Rama  Aluminiowa 

W zestawie:  4 markery suchościeralne (zielony, czarny, czerwony, niebieski), gąbka magnetyczna. 10 kolorowych magnesów 

Gwarancja 2 lata 

 
 
 

19. Uchwyt do projektora 
 

Uchwyt do projektora – 2 szt.  

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Przeznaczenie  do projektorów o wadze do 15 kg, mocowanych na 3 otwory 

Możliwy kąt nachylenie  +/- 90° 

Obrót projektorem 360° 

Ilość osi obrotu 4 

Regulowana odległość projektora od sufitu w zakresie 25-30 cm 

Rozstaw śrub montażowych 20cm - 42 cm 

Uchwyt wykonany w całości z metalu tak 

Malowany proszkowo tak 

Gwarancja 2 lata 
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20. Ekran projekcyjny wiszący 

 

 
Ekran projekcyjny wiszący – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Typ Elektryczny 

Powierzchnia Biała, matowa 

Wysokość  135 cm 

Szerokość  180 cm 

Format  4:3 

Sterowanie  Z przełącznika ściennego 

Mocowanie Ścienne, sufitowe 

Waga Max. 6 kg 

Gwarancja 2 lata 

 
21.   Głośniki mocowane do ściany  

 

Głośniki mocowane do ściany  – 2 komplety 

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Zestaw głośników stereofonicznych do komputerów PC, tablic multimedialnych oraz systemów HI-FI tak 

Moc wyjściowa RMS 40W (2x20W) 
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Kolumny dwudrożne tak 

Głośniki w kolumnie wysokotonowy 30mm, średniotonowy 100mm 

Pełna kontrola dźwięku (regulacja głośności, basu i tonów wysokich) tak 

Pasmo przenoszenia 20-20000Hz 

Impedancja 4 Ohm 

Drewniane obudowy kolumn tak 

Uchwyt do montażu na ścianie tak 

Suma wymiarów jednej kolumny  Max 645 mm 

Waga Max. 5 kg 

Gwarancja  2 lata 

 
22.   Telewizor  

 

Telewizor – 1 szt.    

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Rodzaj LED 

Ekran  43", UHD/4K, 3840 x 2160px 

Smart TV tak 

Format HD UHD/4K 

Technologia HDR (High Dynamic Range) Tak 

Złącza HDMI x 2, USB x 1  

Funkcje  Wi-Fi, Bluetooth 

Format ekranu 16:9 
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Procesor Czterordzeniowy 

Gwarancja  2 lata 

 
23.   Odtwarzacz DVD 

 

Odtwarzacz DVD – 1  szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Odtwarzanie mediów CD, VCD/SVCD, DVD 

Obsługiwane formaty JPEG, MP3, XviD 

Wejście USB  tak 

Wyjście HDMI tak 

Suma wymiarów urządzenia  Max. 55 cm 

Gwarancja  2 lata 

 
 

24.  Odtwarzacz CD  
 

Odtwarzacz CD – 1 szt.    

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Odczyt plików MP3  tak 

Radio FM z pamięcią 40 stacji 

Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania muzyki ze smartfonów i tabletów tak 
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Wejście USB/SD do odtwarzania muzyki tak 

Zegar z alarmem tak 

Wyświetlacz LCD tak 

Wejście audio  mini-jack 3,5mm 

Wyjście słuchawkowe mini-jack 3,5mm 

Suma wymiarów Max. 75 cm 

Waga  Max. 1,9 kg 

Gwarancja  2 lata 

 
25.   Szafka na tablety ( do ładowania ) 

 

 

Szafka na tablety ( do ładowania ) – 1 szt.    

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Przechowywanie i przewożenie tabletów Tak, minimum 20 tabletów 

Funkcja szybkiego ładowania baterii  tak 

Korpus wykonany z blachy stalowej  Gr. min 0,8-1,0 mm 

Drzwi skrzydłowe zamykane przy pomocy zamka zabezpieczającego z 
blokadą w dwóch punktach 

tak 

Ponumerowane przegrody na tablety Min 20 szt.  

Wkłady na tablety z pianki niepalnej tak 

Gniazda przyłączeniowe wyposażone w diodę, która sygnalizuje prace tak 

Uchwyt służący do nawijania przewodu zasilającego po skończonej pracy tak 

Kółka jezdne wykonane z  gumy nie brudzącej powierzchni tak 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Dwa z kółek wyposażone w hamulec, umożliwiający blokadę ruchu wózka tak 

Blat wózka wykonany z płyty z melaminowym pokryciem tak 

Farby Atest Higieniczny PZH ( dokument musi dotyczyć konkretnego 
modelu w całości, nie dopuszcza się składania atestu na poszczególne 
komponenty ) 

tak 

Deklaracje zgodności z Dyr. Parlamentu Europejskiego Dyrektywa 
niskonapięciowa LVD 2014 / 35 / UE 
D.U 2016, poz 806 ( dokument musi dotyczyć konkretnego modelu w 
całości, nie dopuszcza się składania atestu na poszczególne komponenty ) 

tak 

Farba - Klasyfikacje ogniowa wg EN 13501 ( dokument musi dotyczyć 
konkretnego modelu w całości, nie dopuszcza się składania atestu na 
poszczególne komponenty ) 

tak 

System i certyfikat Jakosci Obsługi Klienta ISO 9001. tak 

Deklaracje bezpieczeństwa użytkowania tak 

Gwarancja producenta 24 miesiące 

 
26. Pokrowce na komputery przenośne  

 

 

Pokrowce na komputery przenośne – 3 szt.     

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Pasek na ramię Tak 

Kieszenie zewnętrzne tak 

Przekątna ekran (cal): 14 - 15.6 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Rączka tak 

Materiał wykonania PET 

Suma wymiarów  Max. 81 cm 

Waga  Max 850 g 

Gwarancja  3 lata 

 
 

27. Tablety  
 

Tablety – 20 szt.  

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Pamięć RAM 2 GB 

Przekątna ekranu 10.1 cali 

Technologia dotykowa pojemnościowy 

Wersja Wi-Fi 

Rozdzielczość 1280 x 800 pikseli 

Ilość rdzeni 4 

Obsługa kart pamięci microSD 

Maks. pojemność karty pamięci 256 GB 

Komunikacja Bluetooth 4.2  
USB 2.0 typ C  
Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) 

Złącza jack stereo + mikrofon 3.5 mm 

Aparat fotograficzny z tyłu 5 Mpix 

Nagrywanie wideo 720p 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Suma wymiarów  Max. 420 mm 

Waga  Max. 480 g 

Gwarancja  2 lata 

 
 

28. Drukarka wielofunkcyjna A4 atramentowa, kolor 
 

Drukarka wielofunkcyjna A4 atramentowa, kolor  

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Technologia druku Atramentowa, kolorowa 

Obsługiwane formaty nośników A4 
A5 
A6 
B5 
DL 
Letter 

Podajnik papieru 100 arkuszy 

Rodzaje podajników papieru Tacka 

Liczba podajników papieru 1 

Szybkość druku w kolorze 15 str./min 

Szybkość druku w mono 33 str./min 

Maksymalna rozdzielczość druku 5760 x 1440 dpi 

Rozdzielczość skanowania 2400 x 1200 dpi 

Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny 

Interfejsy USB 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Wi-Fi 

Liczba wkładów drukujących 4 

Dołączone akcesoria Kabel zasilający 
Zestaw oryginalnych tuszy startowych  
Dodatkowy czarny tusz - 1 szt. 

Suma wymiarów Max. 900 mm 

Waga  Max. 6 kg 

Gwarancja producenta 12 miesięcy 

 
29. Bindownica z materiałami eksploatacyjnymi  

 

Bindownica z materiałami eksploatacyjnymi – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Rodzaj oprawy ręczne 

Ilość kartek oprawianych (80 g) 300 

Ilość kartek dziurkowanych jednorazowo (80 g) 20 

Średnica grzbietu  Do min. 38 mm 

Maks. rozmiar dokumentu A4 

 
 
 
Funkcje 

Szuflada do przechowywania grzbietów 

Wyjmowana szuflada na ścinki 

Miarka doboru grzbietu do grubości okładki 

Pionowy system dziurkowania/włożenia dokument 

Regulowana prowadnica krawędziowa 

Punkty podparcia ułatwiające przenoszenie 

Regulacja odległości linii dziurkowanych od krawędzi kartki 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Dźwignia dziurkująca pojedyncza 

Suma wymiarów urządzenia Max. 980mm 

Waga Max. 6.9 kg 

Gwarancja  2 lata 

 
Dodatkowe elementy zestawu 

Grzbiety do bindowania: 6 mm, 10 mm, 14 mm, 16 mm – w sumie 100 szt.(kolory dobrane 
losowo) 

Okładki na przód przezroczyste – 100 szt.  

Okładki na tył kartonowe – 100 szt. (kolory dobrane losowo) 

 
30. Niszczarka 

 

Niszczarka – 1 szt.   

 
Opis minimalnych wymaganych parametrów sprzętu 
 

Szerokość wejścia  230 mm 

Wielkość ścinka  Max. 5,8 mm 

Ilość niszczonych kartek  (A4/ 70g): 25 

Poziom bezpieczeństwa  DIN 66399: P-2/ O-2/ T-2/ E-2 

Niszczenie płyt CD, kart plastikowych, zszywek i spinacz tak 

Pojemność kosza 38,5 l 

Suma wymiarów  Max. 120 cm 

Automatyczny start/stop z autoreversem tak 

Zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem tak 

Silnik przystosowany do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę tak 

Automatyczne odcięcie zasilania w przypadku zaklinowania papieru lub 
wyjęcia pojemnika na ścinki 

tak 

http://www.zspreymont.edu.pl/
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Okno w obudowie pozwala na kontrolę poziomu napełnienia kosza tak 

Pojemnik na ścinki bez konieczności stosowania worków tak 

Czujnik przepełnienia kosza tak 

Gwarancja 3 lata na urządzenie, gwarancja dożywotnia na noże tnące 

 

 

http://www.zspreymont.edu.pl/

