
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

Pakiet I – dostawa serwera 

 Serwer ilość 1 szt. 
Opis SERWER (parametry minimalne) 

 procesor: Dwa zainstalowane procesory 6-rdzeniowe z rodziny x86, 
64 bitowe, umożliwiające osiągnięcie przez serwer wyniku 
SPECint_rate2006base = 325 Testy dla oferowanego 
modelu serwera wyposażonego w zaoferowane 
procesory powinny być opublikowane i ogólnie dostępne 
na stronie www.spec.orq. 

 płyta główna: Dedykowana do pracy w serwerach dwuprocesorowych. 
Minimum 6 złącz PCIe drugiej generacji z czego minimum 
2 złącza PCIe x8. 

 pamięć: 24 GB DDR3 DIMM 1333 MHz, możliwość rozszerzenia 
do 192GB, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 18 slotów przeznaczonych dla pamięci. 

 karta graficzna: Umożliwiająca poprawne wyświetlenie obrazu w 
rozdzielczości 1280x1024 

 kontroler macierzowy: Zintegrowany lub w dedykowanym slocie (nie zajmujący 
ogólnie dostępnych slotów PCI-E) SAS RAID 0, 1, 5, 6, 
10, 50, 60 wyposażony w min. 512 MB pamięci cache z 
podtrzymaniem bateryjnym. 

 dyski HDD: Zainstalowane 3 dyski 300 GB typu HotPlug SAS 3,5" 15 
000 obr./min. skonfigurowane w RAID 5. Możliwość 
instalacji dysków SATA, SAS i SSD. 

 napęd optyczny: Wewnętrzny napęd DVD-ROM, 

 porty: 6 x USB 2.0 z czego min. 2 na przednim panelu obudowy 
i jeden wewnętrzny, 4 x RJ-45, VGA. 

 karta sieciowa: Minimum 4 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na 
płycie głównej z możliwością obsługi stosu TCP/IP -TOE, 
wsparciem dla protokołu IPv6 oraz możliwością obsługi 
iSCSI (w tym uruchamiania systemu z iSCSI). Dopuszcza 
się rozwiązanie równoważne funkcjonalnie oparte o 2 
łącza  typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej 
oraz 2 łącza na dodatkowej karcie PCIe , spełniające 
wymagania wydajnościowe o ile zostanie spełniona 
funkcjonalność kart sieciowych oraz nie zostanie 
zmniejszona ilość dostępnych wolnych slotów PCI 
Express. 

 obudowa: Tower 
- Klatka dyskowa umożliwiająca zamontowanie 

minimum 8 dysków „hot-plug"  
- Wentylatory redundantne „hot-plug"; 
- 2 zasilacze „hot-plug" (1 redundantny); 
- Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, 

umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie 
procesora, pamięci, dysków, BIOS'u, zasilaniu oraz 
temperaturze. 

 bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość 
zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD lub klucza 
USB. 

 oprogramowanie: -kpl. sterowników na CD lub DVD. 

 dodatkowo: - Klawiatura; 
- Mysz USB; 
- Dokumentacja użytkownika; 

http://www.spec.orq/


- Kpi. kabli podłączeniowych. 

 zarządzanie serwerem: Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na 
serwerze systemu operacyjnego posiadająca 
dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: 

- zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty 
zarządzającej; 

- zdalne monitorowanie i informowanie o statusie 
serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 
konfiguracji serwera); 

- szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i 
autoryzację użytkownika; 

- możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych 
napędów; 

- wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; 
- wsparcie dla IPv6; 
- wsparcie dla WSMAN (Web Service for 

Management); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, 
SSH; 

- możliwość zdalnego monitorowania w czasie 
rzeczywistym poboru prądu przez serwer; 

- możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu 
przez konkretny serwer; 

- integracja z Active Direktory; 
- możliwość obsługi przez dwóch administratorów 

jednocześnie; 
- wsparcie dla dynamie DNS; 
- wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem 

o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej; 
- Serwer powinien posiadać wbudowaną wewnętrzną 

pamięć SD do przechowywania sterowników i 
firmware'ów urządzeń serwera, umożliwiająca szybką 
instalację wspieranych systemów operacyjnych 

 Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący 
proces projektowania i produkcji (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu); 
ISO 14001 dla producenta sprzętu; 
Deklaracja zgodności CE. 
Wymagane jest dostarczenie powyższych certyfikatów do 
oferty i wraz z dostarczonym sprzętem. 
Oferowany model serwera musi znajdować się na liście 
Windows Server Catalog of Tested Products i Windows 
Server x64 oraz Certified for Windows dla systemów 
Windows Server 2008 x86 i Windows Server x64 oraz 
Windows Server 2008 R2 x64 

 LISTWA ZASILAJĄCA o 
parametrach: 

min. 5 gniazd; maksymalny prąd impulsu 13,5 kA; 
ochrona trzech linii zasilania; sygnalizacja napięcia, 
wyłącznik, dł. przewodu min. 1,5 m. 

 System operacyjny Windows Server najnowsza dostępna. 

 

Pakiet II – dostawa plotera 

 Drukarka wielkoformatowa (ploter) ilość 1szt. 
Opis Ploter A0 

 Format max. 44 cale 

 Technologia druku  kolorowa 

 Rozdzielczość  2880 x 1440 dpi 

 Pamięć min 512 MB 

 Dysk twardy 

 Szerokość mediów 210-1117 mm 

 Grubość mediów 0,08-1,5 mm 

 Podawanie papieru – min 1 rolka, podajnik  



 Media papiery powlekane, nabłyszczane, folie, płótna , papier plakatowy 

 Automatyczny obrotowy system tnący 

 Zestaw atramentów 

 Interfejsy min. Karta sieciowa 10/100, USB 2.0 

 Sterowniki Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, Mac oS, Linux, sterowniki HDI 

 Poziom hałasu max 50db 

 Komplet kabli zasilających i przyłączeniowych 

 Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie zużycia materiałów eksploatacyjnych z  

 Oprogramowanie w języku polskim do obsługi plików w przestrzeniach: RGB i CMYK 

 Aplikacja sterująca w języku polskim umożliwiająca 
- druk plików PostScript softwerowy (PDF, EPS, PS wsparcie dla plików Adobe CS) 
- oprogramowanie polskojęzyczne 
- możliwość przechowywania i ponownego wydruku bez konieczności ponownego 
przetwarzania pliku do druku 
- dokumentacja użytkownika w języku polskim 
 

 

Pakiet III – dostawa urządzeń komputerowych 

Komputery 

 Stacja robocza wersja I – ilość 7 szt. 
Opis Stacja robocza (parametry minimalne) 

 Płyta główna Płyta główna z wbudowanymi: 1 wolnym złączem PCI 32bit, 2 
złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4; 1 
wolnym złączem PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 
16GB DDR3 pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym min. 1 
szt SATA 3.0.  

 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora, nie gorszy niż Q67. 

 Procesor Jeden procesor wykonany w architekturze x86, wielordzeniowy, 
osiągający:  
- w teście SYSMark2012 Rating wynik min. 119 punktów. 
Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony 
przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk 
z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany 
procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu 
komputera Testy powinny być potwierdzone przez przedstawiciela 
producenta w Polsce. 

 Pamięć RAM 2 GB min. 1333MHz pracująca w jednym module DIMM. 

 Dysk twardy 250 GB SATAII 7200 obr./min. 

 Karta graficzna Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę 
dwumonitorową za wsparciem dla HDMI v 1.4 z 3D, ze 
sprzętowym wsparciem kodowania H.264 oraz MPG2, DirectX 
10.1, OpenGL 3.0, Shader 4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics 
Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości 
2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75 Hz (analogowo). 

 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition Audio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. 
Gniazdo słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu 
obudowy. 

 Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą, wspierająca 
obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1; 
WiFi a/b/g/n. 

 Porty Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 2 x PS/2, 1xDisplayPort; 11 
szt. USB w tym 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz 
komputera; min. 4 z przodu i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty 
słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 
stosowania konwerterów, przejściówek itp. Zainstalowane porty nie 



mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych 
w opisie płyty głównej. 

 Klawiatura Klawiatura USB w układzie US QWERTY. 

 Mysz Mysz laserowa USB z min. sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll). 
Materiałowa podkładka pod mysz 

 Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW. Dołączone oprogramowanie: 
- oprogramowanie  do nagrywania zgodne z punktem 4.5.2 w 
wersji polskojęzycznej w najnowszej dostępnej wersji; 

 Obudowa - Typu Mini Tower z obsługą kart PCI 32 bit oraz PCI Express 
wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 x 
5,25" zewnętrzne, 2 x 3,5" wewnętrzne; 

- Zasilacz o mocy max 265 Watt i efektywności min. 90% 
- W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi 

być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowanie problemów z komputerem i 
jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: 

- Przebieg procesu POST 
- Awarię BIOS-u 
- Awarię Procesora 
- Uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI i 

PCIe, kontrolera Video, płyty głównej, kontrolera USB 
- Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać 
minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie „płyta 
główna” 

 System operacyjny Preinstalowany system operacyjny 32-bit zgodny z punktem 
4.5.1, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 

 Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy 
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 
możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 
na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

 BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych odczytanie z BIOS informacji o: 

a) wersji BIOS, 
b) nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania 
c) ilości i sposobu obłożenie slotów pamięci RAM 
d) typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości 

pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku 
twardego, 

e) rodzaju napędów optycznych 
f) MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
g) kontrolerze audio 
-  Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu 

systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego 
hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł 
zasilania i podtrzymania BIOS). 

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

- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie 
funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów 
PCI. 

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia 



następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości 
zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez 
podania hasła administratora. 

- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było 
możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu 
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora. 

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty 
dźwiękowej, karty sieciowej, portu  równoległego, portu  
szeregowego z poziomu  BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT", czyli 
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących 
typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego 
porty USB są aktywne. 

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: 
wszystkich  portów, tylko  portów znajdujących się na przedzie 
obudowy, tylko tylnych portów. 

- Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki. 

 Dodatkowe oprogramowanie Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera 
pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, 
lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, 
umożliwiające co najmniej: 
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy; 
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, 

równoległych, USB; 
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym 

komputerze a także na grupie komputerów w tym samym 
czasie; 

- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co 
najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru 
nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, 
włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia 
karty dźwiękowej; 

- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; 
- Otrzymywanie informacji WMI -Windows Management 

Instrumentation; 
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, 

HDD, wersje BIOS; 
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, 

wolnego miejsca na dyskach twardych; 
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, 

HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub 
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; 

- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy 
wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym 
systemie operacyjnym; 

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu 
zdarzenia poprzez (po  stronie serwera) automatyczne 
uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu 
zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis 
błędu na wskazany adres poczty elektronicznej. 

 Certyfikaty - Certyfikat  ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces  
projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający 
spełnianie wymogu); 

- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 
komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 (załączyć 
wydruk ze strony Microsoft WHCL) 

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć 
do oferty) 



- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0, 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w 
internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej. 

-  Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 
-  Wymagany wpis dotyczy oferowanego modelu komputera w 

internetowym katalogu http://www.epeat.net – dopuszcza się 
wydruk ze strony internetowej 

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); 
- Potwierdzenie, w postaci oświadczenia producenta, spełnienia 

kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych, zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o 
masie powyżej 25 g. oraz kryteriów środowiskowych 
wyszczególnionych w punkcie 4.6. 

 Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy 
dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć 
oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym 
przez niezależną akredytowaną jednostkę) Moduł   konstrukcji   
obudowy   w  jednostce   centralnej   komputera   powinien   pozwalać 
na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia 
narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa 
w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia 
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub 
motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy 
współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco - diagnostycznym 
producenta komputera; Obudowa   musi umożliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

 Gwarancja Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji 
serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca 
musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta komputera - dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być 
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta - wymagane dołączenie do oferty 
oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie 
realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta 
lub bezpośrednio przez Producenta. W przypadku awarii dysków 
twardych dysk pozostaje u Zamawiającego - wymagane jest 
dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub 
producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 

 dodatkowo - dokumentacja użytkownika w języku polskim; 
- kpi. kabli połączeniowych (w tym patchcord RJ45 min. 3 m); 
- kpi. kabli zasilających; 
- dołączony nośnik ze sterownikami 
- opakowanie musi być wykonane w 100%   z materiałów 
podlegających powtórnemu 
przetworzeniu. 

 Wsparcie techniczne 

producenta 

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

 Monitor 19” wersja I – ilość 8 
Opis Monitor LCD 19" (parametry minimalne) 

 Panel: TNLED 

 Wielkość plamki: 0.294mm 

 Czas reakcji matrycy: 5ms 

 Kąty widzenia: 176/170 stopni przy CR 5:1 

 Wielkość ekranu: 19" 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
http://www.epeat.net/


 Rozdzielczość: 1280x1024pix 

 Jasność: Maksymalnie 250cd/m2 

 Kontrast statyczny: 1000:1 

 Złącza: D-SUB, DVI-D, Display Port 

 Zużycie energii 23W 

 Tryb pracy sRGB TAK 

 Automatyczne 
dostosowanie monitora: 

TAK 

 Menu OSD 
dostępne z 
poziomu 
przycisków na 
obudowie 

TAK 

 Blokada Kensington: TAK 

 Podświetlenie LED   . TAK 

 Regulacja wysokości 
ekranu: 

Minimalnie 110mm 

 Pivot TAK 

 Regulacja kata 
nachylenia ekranu: 

W zakresie minimalnie -5 do 20 stopni 

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

 Stacja robocza wersja II – ilość 4 szt. 

Opis Stacja robocza (parametry minimalne) 

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

 Procesor Komputer powinien osiągać w teście wydajności SYSMark2012 
Preview Rating wynik min. 161 punktów (oprogramowanie testujące 
musi być na dysku oferowanym lub identycznym z oferowanym przy 
natywnej rozdzielczości monitora M1 i włączonych wszystkich 
zainstalowanych urządzeniach). 
Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony 
przez Wykonawcę do oferty oraz dostarczonego sprzętu, wydruk z 
przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany procesor 
osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu komputera Testy 
powinny być potwierdzone przez przedstawiciela producenta w 
Polsce. 

 Pamięć RAM 8 GB (2x4096MB) 1600MHz  możliwość rozbudowy do min. 16 
GB, dwa sloty wolne 

 Karta graficzna Grafika niezintegrowana, z własną pamięcią 2 GB DDR3, powinna 
umożliwiać pracę dwumonitorową ze wsparciem dla  HDMI v.1.4 z  
3D ze sprzętowym wsparciem DirectX 11, o max rozdzielczości 
1920x1080@ 60 Hz (cyfrowo) na każdym podłączonym monitorze. 
Wymagane 3 wyjścia cyfrowe – DisplayPort, DVI i HDMI  w dowolnej 
konfiguracji ilościowej pod warunkiem dostarczenie adapterów 
umożliwiających jednoczesne podłączenie min 2 monitorów  ze 
złączami DVI. 

 Dysk HDD 500 GB SATAIII 7200 obr./min., 8 MB pamięci cache. 

 Karta dźwiękowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition Audio, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. 
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu 
obudowy. 

 Obudowa - Typu Mini Tower z obsługą kart PCI 32 bit oraz PCI Express wyłącznie 
o pełnym profilu w wyposażona w min 4 kieszenie: 2 szt 5,25’’ 
zewnętrzne i 2 szt. 3,5’’ wewnętrzne; 



- Zasilacz o mocy max. 500 W i wydajności min 90%; 
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać 
minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w wymaganiach 
dodatkowych specyfikacji. 

 
 

 Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący 
do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer 
kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

 Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w 
procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 
(możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia 
wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu) 

 Funkcje BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

      -Wersji BIOS 
      -numerze seryjnym komputera 
      - ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM 
      - typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni,           

wielkości pamięci cache L2 i L3 
      - pojemności zainstalowanego dysku twardego 
      - rodzajach napędów optycznych  
      -MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej  
      - kontrolerze  audio  
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu 

systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego 
hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i 
podtrzymania BIOS). 

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

- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod 
pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą 
na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora 
oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących 
zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła 
pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła 
administratora. 

- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe 
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy 
podane zostało hasło systemowe, 

- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, 
karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu  
BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT", czyli 
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu 
USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty 
USB są aktywne. 



- Możliwość wyłączania portów USB w tym: 
wszystkich  portów, tylko  portów znajdujących się na przedzie 
obudowy, tylko tylnych portów. 

 

 Dodatkowe 
oprogramowanie 

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera 
pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, 
lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, 
umożliwiające, co najmniej: 
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy; 
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, 
równoległych, USB; 
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym 
komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie; 
- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym 
co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru 
nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, 
włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty 
dźwiękowej; 
- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci; 
- Otrzymywanie informacji WMI -Windows Management 
Instrumentation; 
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, 
HDD, wersje BIOS; 
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, 
wolnego miejsca na dyskach twardych; 
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, 
HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub 
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym; 
- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy 
wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie 
operacyjnym; 
-  Ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia 
poprzez (po  stronie serwera) automatyczne uruchomienie 
zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego 
między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na 
wskazany adres poczty elektronicznej. 
Powyżej opisane oprogramowanie musi być wyprodukowane 
przez jednego producenta, nie dopuszcza się zaoferowania 
oprogramowania składającego się z kilku różnych programów 
wyprodukowanych przez kilku różnych producentów, które 
sumarycznie spełniałyby ww. wymagania. 

 Certyfikaty i standardy - Certyfikat  ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument 
potwierdzający spełnianie wymogu); 
- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat, 
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 
komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32 bit i 64 bit 
(załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL), 
- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty); 
- Potwierdzenie, w postaci oświadczenia producenta, spełnienia 
kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą RoHS 
Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki (wg. wytycznych Krajowej 
Agencji Poszanowania Energii S.A. zawartych w dokumencie 
”Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów 
zużywających energię możliwych do wykorzystania przy 
formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 
3,4,2.1, dokument z grudnia 2006) w szczególności z normą ISO 
1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 g.  
- Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. 
Wymagany wpis dotyczący oferowanego sprzętu w internetowym 
katalogu http:/?www.eu-energystar.org lub www.energystar.gov – 



dopuszcza się wydruk ze strony internetowej, 
- Komputer musi spełniać wymagania programu EPEAT na 
poziomie GOLD. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony 
programu potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu z 
wymogami programu dla Polski. 
 

 Ergonomia - Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 
7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 
obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca 
maksymalnie 26 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z 
raportem badawczym wystawionym przez niezależną, 
akredytowaną jednostkę badawczą); 
- Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera 
powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub 
motylkowych); 
- Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych 
wkrętów, śrub motylkowych); 
- Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci  linki  metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 
- obudowa musi być wyposażona w zamek, który nie wystaje poza 
obrys obudowy. 

 
 

 Warunki gwarancji Gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.  
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie 
usług serwisowych oraz  posiadać  autoryzacje producenta 
komputera - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.  
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane 
dołączenie oświadczenia o spełnianiu powyższego warunku. 
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u 
zamawiającego – wymagane oświadczenie podmiotu 
realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku. 
 

 Wsparcie techniczne 
producenta 

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

 Wymagania dodatkowe 1. Preinstalowany system operacyjny Windows 7, 32 lub 64-bit 
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. 
Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 

 2. Wbudowane porty: 1 x RS232, 1 x VGA, 1x DisplayPort ver.1.1.a; 
min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z 
przodu obudowy i 4 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i 
mikrofonu na przednim oraz tylnym   panelu obudowy. Wymagana 
ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB 
nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji 
kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty. 

3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 
wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
PXE 2.1 
4. Płyta główna z wbudowanymi: 1 wolnym złączem PCI 32bit, 2 
wolnym złączami PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie 
PCIex4, 2 wolne złącza PCI, 1 wolnym złączem PCI Express x1, 4 



złącza DIMM z obsługą do min 16GB DDR3, pamięci RAM, 4 
złącza SATA w tym 2 szt. SATA 3.0, zintegrowany z płytą kontroler 
RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i RAID 1.  
5. Klawiatura USB w układzie US QWERTY 
6. Mysz laserowa USB z rolką 
7. Nagrywarka DVD +/-RW. Dołączone oprogramowanie: 
- oprogramowanie  do nagrywania zgodne z punktem 4.5.2 w wersji 
polskojęzycznej w najnowszej dostępnej wersji; wymagany nośnik 
z oprogramowaniem 
8. Dołączony nośnik ze sterownikami. 
9. Opakowanie musi być wykonane w 100% z materiałów 
podlegających powtórnemu przetworzeniu 

 

 Listwa zasilająca 
 

- Filtr przeciwprzepięciowy 
- minimum 5 gniazd, 
- Przewód dł. minimum 3 m, 
- zabezpieczenie prądowo impulsowe (dla impulsu prądowego 
10/1000 ms), 
- ochrona trzech linii zasilania, 
- optyczna sygnalizacja załączenia napięcia, 
- Wyłącznik. 
 
 
 

 Głośniki aktywne 
zewnętrzne 

- stereofoniczne 2-drożne, 
- łączna moc RMS – min. 27 W 
- pasmo przenoszenia 50-20000 HZ, 
- ekranowanie magnetyczne, 
- Regulacja głośności, barwy dźwięku (osobno bas osobno 
sporan), 
- wyjście słuchawkowe, 
- wejście uniwersalne (aux-in). 

 Monitor 19” wersja II – ilość 4 szt. 
 Monitor LCD 19" 

(parametry minimalne) 
 

 Typ panelu IPS 

 Rozmiar plamki max. 0,284 mm 

 Jasność 300 cd/m2 

 Kontrast 1000:1 

 Kąty widzenia 
(pion/poziom) 

178/178 stopni przy CR5:1 

 Czas reakcji matrycy max. 5 ms 

 Rozdzielczość 
maksymalna 

1920x1200 przy 60 Hz 

 Automatyczne 
dostosowanie 

TAK 

 Menu OSD dostępne  z 
poziomu przycisków na 
obudowie 

TAK 

 Regulacja wysokości Minimalna 110mm 

 Regulacja swivel Min. -170 do +170 stopni 

 Regulacja kąta nachylenia Min. 5-30 stopni 

 Pivot TAK 

 VESA 100x100 TAK 

 Blokada Kensington TAK 

 Szerokość ramki ekranu Max. 15mm 

 Złącze D-Sub, DVI-D, HDMI 

 kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. 

 instrukcja i sterowniki Instrukcja do monitora + sterownik na CD lub DVD. 

 Gwarancja Realizowana na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do 



końca następnego dnia roboczego. Firma serwisująca musi 
posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 
oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty.  
Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 

 Certyfikaty TCO 2003 lub nowszy 

   

 Monitor 24” graficzny ilość 3 szt. 
Opis MONITOR 24" (parametry minimalne) 

 Przekątna ekranu 24 cali 

 Wielkość plamki 0,27 mm 

 Typ panelu LCD IPS 

 Zalecana rozdzielczość 
obrazu 

1920x1200 pikseli 

 Czas reakcji matrycy Max. 16 ms (barwa biała do czarnej do białej) 

 Jasność 270 cd/m2 

 Kontrast 850:1 

 Kat widzenia poziomy 178 stopni 

 Kat widzenia pionowy 178 stopni 

 Liczba wyświetlanych 
kolorów 

1,07 mld 

 Typ gniazda 
wejściowego 

- 15-stykoweD-SublubDVI-D • 
DisplayPort 

 Inne cechy • układy wyrównywania jednorodności podświetlania 
na powierzchni całego ekranu 
• wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego 
• odwzorowanie przestrzeni barw (gamut barwowy) ·min. 98% 
AdobeRGB 

  •Możliwość zmiany lub ograniczenia przestrzeni gam u tu 
barwowego monitora za pomocą menu OSD 
•Min 12-bitowa korekcja krzywej gamma 
• technologia automatycznej regulacji poziomu podświetlania w 
zależności od poziomu oświetlenia otoczenia 

 kable <omplet kabli zasilających i połączeniowych. 

 instrukcja i sterowniki nstrukcja do monitora + sterownik na CD lub DVD, 

 regulacja monitora Automatyczna i manualna. 

 wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma 
serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora - 
dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie 
producenta monitora lub autoryzowanego przedstawiciela na 
terenie RP, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub. firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty oraz dostarczonego sprzętu. 

 certyfikaty TCO 03 lub nowszy 

 Monitor 27” graficzny ilość 1 szt. 
 Typ ekranu LCD, aktywna matryca IPS 27 cali z możliwością zobrazowania min. 

1,074 mld kolorów (min. 30 bitowa głębia barwna) z min. 14 bitową 
korekcją krzywej gamma. 

 Wielkość plamk! Max. 0.233 mm 
 Rozdzielczość 

maksymalna 
Min. 2560x1440 

 Jasność Min. 270 cd/m2 
 Kontrast Min. 650 : 1 
 Czas reakcji matrycy Max. 12 ms (barwa czarna do białej do czarnej) 
 Kąty widzenia 

(plon/poziom) 
Min. 178/178 stopni 

 Inne Wbudowany czujnik oświetlenia zewnętrznego 
 Kabłe Komplet kabli zasilających i połączeniowych. 



 instrukcja i sterowniki Instrukcja do monitora + sterownik na CD lub DVD. 
 wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu- do końca następnego dnia roboczego. Firma 

serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora - dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta monitora 
lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie RP, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z 
serwisem -dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz 
dostarczonego sprzętu. 

 certyfikaty TCO 03 lub nowszy 

 Laptop ilość 14 szt. 
Opis Ekran min, 15,6" o rozdzielczości min. 1366x768 w technologii LED, 

przeciwodblaskowy 

 Chipset Rekomendowany przez producenta procesora. 

 Procesor Architektura zgodna z x86, dwurdzeniowy, wykonany w 
technologii mobilnej, osiągający w teście MobileMark2007 
Performance Quallflcation - 180 punktów oraz Battery Life 
Rating 240 minut, (przy natywnej rozdzielczości ekranu i 
włączonych wszystkich zainstalowanych urządzeniach). 
Potwierdzeniem spełnienia tego wymogu powinien być załączony 
przez wykonawcę do oferty oraz do dostarczonego sprzętu, 
wydruk z przeprowadzonych testów potwierdzający, że oferowany 
procesor osiągnął wymagany wynik w oferowanym modelu 
komputera. Testy powinny być potwierdzone przez 
przedstawiciela producenta komputera w Polsce. 

 Pamięć RAM 2GB min. w jednym module SO-DIMM 

 Dysk twardy min. 250 GB SATA, 5400 obr./min. 

 Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego 
przydzielenia pamięci systemowej, 

 Audio Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki 

 Karta sieciowa Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 
zintegrowana z płytą główną WLAN 802.11a/b/g, 
zintegrowany z płyta 

 Porty/złącza Wbudowane porty i złącza: 1xVGA, 1 x HDMI, 1 x IEEE1394a, 4 
szt. USB w tym 1 szt. o funkcjonalności eSATA, RJ-45 z tyłu 
obudowy, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze 
mikrofonowe, 1 złącze PC-Card type l/H, czytnik kart 
multimedialnych SD, SDHC i MMC, możliwość podłączenia 
dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB, 
wbudowana kamera 2,1Mpix w obudowę ekranu komputera, 
mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy. 

 Klawiatura i touchpad 
 

Klawiatura  z wydzieloną z prawej  strony  klawiaturą 
numeryczną z  powłoką antybakteryjną (układ US -O.WERTY), 
Touchpad 240 CPI ze strefą przewijania w pionie i w poziomie 
wraz z obsługą gestów 

 Napęd optyczny 8x DVD-/+RW wewnętrzny. Dołączone oprogramowanie: 
- oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt zgodne z 

punktem 4.5.2 w wersji polskojęzycznej w najnowszej dostępnej 
wersji, wymagany nośnik z oprogramowaniem. 

 Bateria min. 4-ogniwowa, 

 System operacyjny System  operacyjny 32-bit zgodny z  punktem 4.5.1,  
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu + 
nośniki. 

 
BIOS 
 

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych, podłączonych do   niego 
urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 

wersji BIOS, 
nr seryjnego komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości 
pamięci cache L2 i L3, 
pojemności zainstalowanego dysku twardego 
rodzaju napędu optycznego 
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
zainstalowanej grafice 



typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej 
rozdzielczości 
kontrolerze audio 

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

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej 
z USB 

- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, odłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość 
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak 
możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora. 

- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy 
hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było 
możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu 
hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 
administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, 
gdy zostało podane hasło systemowe. 

- Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty 
sieciowej, portów USB, portu eSATA, modemu analogowego, 
FireWire, wnęki na napęd optyczny, czytnika kard 
multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku 
przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy 
wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i 
Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

- Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego 
- Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego 
numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym 
producenta komputera. 

 Certyfikaty i standardy - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces 
projektowania i produkcji (załączyć dokument potwierdzający 
spełnianie wymogu);  

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć 
do oferty)  

- Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 
64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCLJ Deklaracja 
zgodności CE (załączyć do oferty)  

- Potwierdzenie, w postaci oświadczenia producenta, spełnienia 
kryteriów środowiskowych, w tym: zgodności z dyrektywą 
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji 
niebezpiecznych, zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o 
masie powyżej 25 g. oraz kryteriów środowiskowych 
wyszczególnionych w punkcie 4.6. 

- Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis 
dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym 
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej 

- Certyfikat EnergyStar 5.0 - komputer musi znajdować się na 
liście zgodności dostępnej na stronie www.enerqvstar.gov oraz 
http://www.eu-enerQvstar.org 

 Projektor multimedialny ilość 1 szt. 
Opis Projektor multimedialny (parametry minimalne) 

 Jasność 2600 AIMSI lumenów 

 Rozdzielczość 
podstawowa 

XGA (1024x768) 

 Rozdzielczość 
maksymalna 

HDTV (1920x1080) 

http://www.epeat.net/
http://www.enerqvstar.gov/
http://www.eu-enerqvstar.org/


 Ilość pikseli 2,35 min. 

 Kontrast 1900:1 

 Minimalna przekątna 
obrazu 

64 cm 

 Maksymalna przekątna 
obrazu 

760 cm 

 Odległość projekcji 0,7-14,5 m 

 Wejścia komputerowe 1xHD-15PIN, 1xHDMI 

 Wyjście komputerowe 1xHD-15PIN 

 Wejście video 1 x chinch 

 Wejście S-video 1 x DIN 4-pin 

 Wejścia audio 3 wejścia audio 

 Wyjście audio 1 wyjście audio 

 Głośnik 1 x 9W  

 Zoom Optyczny 

 Poziom hałasu Max. 28 dB w trybie ekonomicznym pracy projektora 

 Żywotność lampy Min. 5000 godzin w trybie normalny pracy lampy (6000 w trybie 
ekonomicznym) 

 Funkcje dodatkowe Automatyczna i ręczna korekcja efektu trapezowego w pionie 
Min. +/-28 stopni 
Sterowanie projektorem po złączu RJ 45 i VGA (HD 15PIN) 
Złącze USB B i USB A 
Menu obsługi projektora w języku polskim, 
Auto wyłączanie projektora przy braku sygnału, 
Programowanie czasu wyłączania, 
Blokada panelu sterowania znajdującego się na projektorze 
uniemożliwiająca sterowanie projektorem (włączanie, wyłączenie, 
wybór źródła sygnału). 
Pilot z wbudowanym sterownikiem myszy komputerowej i 
wbudowanym wskaźnikiem laserowym 

 wymagania dodatkowe Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta projektora – dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. Oświadczenie producenta projektora z siedzibą na 
terenie Polski, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem 
- dokumenty potwierdzające załączyć do oferty oraz 
dostarczonego sprzętu. 

 Gwarancja producenta na 
projektor 

Min. 60 miesięcy (oświadczenie producenta projektora z siedzibą 
na terenie Polski dotyczące długości gwarancji na projektor 
dołączyć do oferty) 

 Gwarancja producenta na 
lampę 
 

Min. 12 miesięcy (dotyczy pierwszej i kolejnych lamp) 

 Skaner A3 ilość 1 szt. 
 Typ skanera Kolorowy skaner płaski formatu A3 
 Typ skanowania Jednoprzebiegowy 
 Źródło światła Ksenonowa lampa fluorescencyjna 

 Obszar skanowania Wymiar strony A3 
 Układ optyczny Kolorowy liniowy czujnik CCD 
 Podajnik dokumentów Nie 
 Rozdzielczość Rozdzielczość optyczna:  

Skanowanie płaskie: 600 x 1200 dpi z Micro Step Drive  
Maksymalna rozdzielczość (interpolowana): 9600 dpi 

 Głębia kolorów 48-bitowa (wejście), 24-bitowa (wyjście) 
 Głębia szarości 16-bitowa (wejście i wyjście) 

 Funkcje przetwarzania 
obrazów 

Automatyczne wykrywanie formatu strony, Technologia wzmocnienia 
tekstu 
Usunięcie kolorów RGB, Skanowanie serii z wieloma plikami PDF, 
bezpieczne pliki PDF. 
Automatyczna korekcja przekosów, automatyczna segmentacja 



obszaru 

 Interfejs USB 2.0, SCSI x2 
 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP (sterownik TWAIIM) 
 Oprogramowanie Oprogramowanie do edycji obrazów. 

Oprogramowanie OCR zgodne z punktem 4.5.3 w najnowszej dostępnej 
wersji polskojęzycznej. 

 Kable Komplet kabli zasilających i połączeniowych. 
 Instrukcja i sterowniki Instrukcja do skanera + sterownik na CD lub DVD. 
 Gwarancja 24 miesiące 
 Skaner dokumentowy A4 ilość 1 
 Format skanowanych 

dokumentów 
Od A8 do A4 

 Ilość układów 
optycznych 

Trzy - możliwość skanowania w trybie duplex + flatbed, 
wszystkie układy muszą być zwarte we wspólnej jednolitej 
obudowie, nie dopuszcza się połączeń zewnętrznymi kablami 

 Źródło światła Lampa z zimna katodą 

 Element światłoczuły 3xCCD 

 Prędkość skanowania 
[podawana dla 
dokumentów A4 przy 
rozdzielczości 200dpi w 
trybie 
monochromatycznymi 

60 stron na minutę 120 
obrazów na minutę 

 Zakresy rozdzielczości 50-600 dpi 

 Automatyczny podajnik 
dokumentów 

min. 50 arkuszy 

 Interfejsy USB oraz SCSI 

 Zalecane 
obciążenie 
dzienne 
podawane przez 
producenta 

6 000 dokumentów dziennie 

 Zakres gramatury 
skanowanych 
dokumentów 

45-205 g/m2 

 Obsługa kart 
kredytowych 

Tak spełniających normę ISO 7810 - możliwość poboru z ADF 
min. 3 kart 

 Maksymalna wspierana 
przez skaner długość 
dokumentów 

Min. 3000 mm 

 Współpraca z 
aplikacjami 

Dołączone sterowniki: TWAIN i ISIS 

 kompatybilność Windows 7/Vista/XP (sterownik TWAIIM) 

 Czujniki podwójnych 
pobrań dokumentów 

Co najmniej jeden czujnik ultradźwiękowy 

 Inteligenta detekcja 
podwójnych pobrań 

Pomijanie zdefiniowanych wcześniej formatów połączonych 
z dokumentami 

 Aplikacja do odczytu 
kodów kreskowych 

Wymagana 

 Funkcja ochrony 
delikatnych dokumentów 

Wymagana 

 Korekcja obrazu i 
czyszczenie dokumentów 
z powstałych szumów 

Wymagane poprzez dołączoną aplikację 

 Inne funkcje Automatyczne zarządzanie wiązkami dokumentów wraz z 
tworzeniem pod folderów 

 Oświadczenia Oświadczenie od producenta, że dostarczone urządzenia będą 
fabrycznie nowe i sprowadzone przez oficjalny kanał 
dystrybucyjny. Oświadczenia od producenta, że czynności 
serwisowe w ramach tego projektu będą świadczone przez 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego na terenie RP. 

Nośniki danych 
Opis Dysk zewnętrzny 1TB ilość 2 szt. 

 Pojemność dysku: 1TB 

 Dysk:  3.5" SATA 



 Interfejs: USB 2.0 

 Dysk wewnętrzny 250 GB ilość 4 
Opis Pojemność dysku: 500 GB 

 Dysk:  3.5" SATA 

 PEN ilość 20 szt. 
 64GB ilość 3 szt. (parametry minimalne) 

Opis Pojemność 64GB 

 Interfejs pamięci USB 3.0; zgodny z USB 2.0 i USB 1.1 

 Szybkość odczytu  100 MB/s 

 Szybkość zapisu  70 MB/s 

 System: Plag&Play 

 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP/2000 

 Gwarancja: 5 lat 

 32GB ilość 3 szt. (parametry minimalne) 
Opis Pojemność 32GB 

 Interfejs pamięci USB 3.0; zgodny z USB 2.0 i USB 1.1 

 Szybkość odczytu 70 MB/s 

 Szybkość zapisu  30 MB/s 

 System  Plag&Play 

 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP/2000 

 Gwarancja 5 lat 

 16GB ilość 5 szt. (parametry minimalne) 
Opis Pojemność 16GB 

 Interfejs pamięci USB 3.0; zgodny z USB 2.0 i USB 1.1 

 Szybkość odczytu  70 MB/s 

 Szybkość zapisu  30 MB/s 

 System  Plag&Play 

 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP/2000 

 Gwarancja 5 lat 

 4GB ilość 9 szt. (parametry minimalne) 
Opis Pojemność 4GB 

 Interfejs pamięci USB 2.0; zgodny z USB 1.1 

 Szybkość odczytu  10 MB/s 

 Szybkość zapisu  5 MB/s 

 System  Plag&Play 

 Kompatybilność Windows 7/Vista/XP/2000 

 Gwarancja 5 lat 

 CD ilość 940 szt. 
Opis Pojemność 700 MB 

 Format nośnika: CD-R 

 maks. prędkość 
nagrywania: 

X52 

 rodzaj zapisu:  jednokrotny 

 DVD ilość 2105 szt. 
Opis Pojemność 4,7 GB 

 Format nośnika: DVD+R 

 Prędkość zapisu wg 
producenta: 

x4 - x16 

 rodzaj zapisu:  jednokrotny 

 Płyty DVD do archiwizacji ilość 50 szt. 
Opis Format nośnika: DVD-R 

 Powierzchnia: srebrna matowa 

 Pojemność: 4.7GB 

 Prędkość zapisu wg 
producenta: 

x4 - x16 

 rodzaj zapisu:  jednokrotny 



 Najwyższy poziom stabilności nagrywania 

 Mysz bezprzewodowa ilość 12 szt. 
 Komunikacja z 

komputerem 

Bezprzewodowy 2,4 GHz 

 Technologia Optyczna 

 Rozdzielczość 1000 dpi 

 Ilość klawiszy 3 

 Rolka przewijania TAK, kółko przechylane z możliwością programowania czynności. 

 Gwarancja 36 miesięcy 

 RAM ilość 14 szt. 
 Rodzaj DDR2 

 Pojemność 1 GB 

 Częstotliwość Minimum 667MHz 

 Gwarancja producenta Wieczysta 

 Przedłużacze USB ilość 6 szt. 
 Długość przewodu 1,8m 

 Połączenie USB 3.0 typ męsko-żeński 

 Obsługiwane standardy USB 3.0, USB 2.0 lub USB 1.1 

 Bateria do laptopa  ilość 4 szt. 
 Do laptopa  Dell Vostro 1520 

 Pojemność baterii 5200mAh 

 Zasilacz do laptopa Dell Vostro 1520 ilość 1 szt. 
 Do laptopa  Dell Vostro 1520 

 Napięcie wyjściowe 19.5V 4.62A 

 Szafa typu RACK do serwerowni 42U ilość 1 szt. 
 Szafa stojąca 19" 42U 600 x 600mm 

 Otwierane drzwi frontowe i tylne 

 Zdejmowane panele boczne 

 Maksymalne obciążenie szafy: statyczne - 500kg 

 W zestawie: kółka i nóżki do szafy 

 

Pakiet IV – dostawa drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych 

Drukarki 

 Drukarka laser mono ilość 3 szt. 
Opis Drukarka laserowa monochromatyczna A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 32 MB 

 Taktowanie zegara 
procesora 

380 MHz 

 Interfejsy port USB 2.0; wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX. 

 Rozdzielczość 1200 dpi 

 Czas wydruku pierwszej 
strony czarnobiałej 

max. 7 sekund 

 Minimalna szybkość druku 35 str. A4 / min. 

 Druk dwustronny Automatyczny 

 Normatywne obciążenie 
miesięczne 

10 000 str. 

 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik w formie kasety zamkniętej na min. 250 arkuszy A4 
80 g/ma 
1 podajnik ręczny (wielofunkcyjny)   na min.50 arkuszy A4 80 
g/m2 

 Taca odbiorcza z 
czujnikiem przepełnienia 
umiejscowiona na górze 
drukarki 

na min. 250 arkuszy A4 80 g/m*; zapełnianie tacy odbiorczej 
powinno odbywać poprzez ciągle (bez zatrzymań) drukowanie 
aż do osiągnięcia minimalnej pojemności. 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; 
Emulacja lub standard Postscript Level 3. 



 Funkcje dodatkowe wydruk bezpośredni z pamięci USB ( bez konieczności użycia 
komputera); wbudowane (zintegrowane) gniazdo USB służące do 
bezpośredniego drukowania z pamięci flash USB; 

 Gramatura papieru 60-220q/m* 

 Obsługiwane systemy 
operacyjne (sterowniki) 

Windows 95,98, Me, NT 4.0, 2000/XP/2003 Server, 2008 
Server, Vista, 7 ( dla systemów: XP/2003 Server, 2008 Server, 
Vista, 7 również w wersji 64-bit), Mac OS X minimum 10.2, Linux 

 Obsługiwane formaty 
papieru 

A4, A5, A6, Letter 

 Technologia drukowania Rozdzielność tonera i bębna 

 Ilość materiałów 
eksploatacyjnych 

ilość wszystkich tonerów w komplecie z drukarką, która zapewni 
wydrukowanie minimum 2000 stron mono A4 (po 5% pokrycia) - 
należy wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne 
potrzebne do wydrukowania minimum 2000 stron mono A4 (po 
5% pokrycia) podając numer partii materiału eksploatacyjnego 
wraz jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 
2000 stron mono A4; ilość wszystkich bębnów w komplecie z 
drukarką, która zapewni wydrukowanie minimum 80 000 stron 
mono A4 - należy wyszczególnić wszystkie materiały 
eksploatacyjne potrzebne do wydrukowania minimum 80 000 
stron mono A4 podając numer partii materiału eksploatacyjnego 
wraz jego wydajnością oraz ilość potrzebną do wydrukowania 
80 000 stron.; 

 Dodatkowe wymogi 
odnośnie materiałów 
eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m;  
Patchcord kat.5, min. 3 m;  
Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta drukarki - dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 

 Wymagania dodatkowe Oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel 
producenta oświadczenia nie wymaga się. Certyfikat ISO 
9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 140001:2004 
producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty 

 Drukarka laser kolor ilość 1 szt. 
Opis Drukarka laserowa kolorowa A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 256 MB 

 Taktowanie zegara 
procesora 

600 MHz 

 Interfejsy port USB 2.0, wbudowana karta sieciowa 10/100BaseTX 

 Rozdzielczość 600 x 600 dpi 

 Czas wydruku pierwszej 
strony czarnobiałej 

max. 9 sekund 

 Czas wydruku pierwszej 
strony kolorowej 

max. 11 sekund 

 Minimalna szybkość druku 
w kolorze 

26 str. A4 / min. 

 Minimalna szybkość druku 
w czerni 

26 str. A4 / min. 

 Druk dwustronny Automatyczny 

 Normatywne obciążenie 
miesięczne 

65 000 str. 



 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik na min. 500 ark.; 
1 podajnik ręczny na min. 100 ark. 

 Taca odbiorcza 
umiejscowiona na górze 
drukarki 

na min 250 arkuszy A4 80 g/m''; zapełnianie tacy odbiorczej 
powinno odbywać poprzez ciągłe (bez zatrzymań) drukowanie 
aż do osiągnięcia minimalnej pojemności 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; Emulacja lub standard Postscript 
Level 3. 

 Gramatura papieru 60-220 g/m
2
 

 Obsługiwane systemy 
operacyjne (sterowniki) 

Windows 95,98, Me, NT 4.0, 2000/XP/2003 Server, 2008 
Server, Vista, 7 ( dla systemów: XP/2003 Server, 2008 Server, 
Vista, 7 również w wersji 64-bit), MacOSX minimum 10.2, Linux 

 Obsługiwane formaty 
papieru 

A4, A5, A6, Letter 

 Funkcje dodatkowe - wydruk bezpośredni plików: PDF ( bez konieczności 
otwierania plików); 

- wydruk bezpośredni z pamięci USB (bez konieczności 
użycia komputera); 

- wbudowany serwer sieciowy zarządzany poprzez 
WWW. 

 Technologia drukowania Rozdzielność tonera i bębna 

 Ilość materiałów 
eksploatacyjnych 

ilość wszystkich tonerów w komplecie z drukarką, która 
zapewni wydrukowanie minimum 2500 stron kolorowych A4 
CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) - należy 
wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do 
wydrukowania minimum 2500 stron kolorowych A4 CMYK (po 5% 
pokrycia każdej składowej CMYK) podając numer partii materiału 
eksploatacyjnego wraz jego wydajnością oraz ilość potrzebną do 
wydrukowania 2500 stron.;  
ilość wszystkich bębnów w komplecie z drukarką, która 
zapewni wydrukowanie minimum 100 000 stron kolorowych 
A4 CMYK (po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) - należy 
wyszczególnić wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne do 
wydrukowania minimum 100 000 stron kolorowych A4 CMYK 
(po 5% pokrycia każdej składowej CMYK) podając numer partii 
materiału eksploatacyjnego wraz jego wydajnością oraz ilość 
potrzebną do wydrukowania 100 000 stron.; 

 Dodatkowe wymogi 
odnośnie materiałów 
eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m;  
Patchcord kat.5, min. 3 m;  
Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta drukarki - dokumenty potwierdzające załączyć do 
oferty. 

 Wymagania dodatkowe Oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na  siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel 
producenta oświadczenia nie wymaga się. Certyfikat ISO 
9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 140001:2004 
producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty. 

 Urządzenie Wielofunkcyjne ilość 2 szt. 
Opis Urządzenie wielofunkcyjne A4 (parametry minimalne) 

 Pamięć 256 MB z możliwością rozbudowy do 768 MB 

 Taktowanie zegara 660 MHz 



procesora 

 Interfejsy USB 2.0, Fast Ethernet 10/100BaseTX 

 Rozdzielczość 1200x1200 dpi 

 Rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi 

 Minimalna szybkość druku 35str. A4/min. 

 Czas nagrzewania od 
momentu włączenia 
zasilania: 

max. 20 sekund 

 Czas wydruku pierwszej 
strony 

max. 7 sekund 

 Gramatura papieru 60 - 220 g/m
2
 

 Normatywne obciążenie 
miesięczne 

10 000str. 

 Podajniki (wbudowane) 1 podajnik na min. 250 ark.; 
1 podajnik wielofunkcyjny na min. 50 ark. 

 automatyczny druk 
dwustronny ( dupleks 
sprzętowy) 

Wbudowany dupleks sprzętowy 

 automatyczny dwustronny 
podajnik dokumentów o 
pojemności min. 50 arkuszy 
A4. 

Automatyczny dwustronny o pojemności min. 50 ark. A4 

 Języki drukowania Emulacja lub standard PCL 6; 
Emulacja lub standard Postscript Level 3. 

 Obsługiwane systemy 
operacyjne (sterowniki) 

MS Windows 2000/XP/2003 Server, Vista. 7 

 Obsługiwane formaty 
papieru 

A4, A5, A6 

 Sieciowy serwer wydruku Wbudowany, zarządzany przez WWW. 

 Wbudowany skaner Kolorowy, sieciowy 

 Prędkość skanowania w 
pełnym kolorze 

min. 14 stron A4 na minutę 

 Prędkość skanowania 
czarno-białego 

min. 35 stron A4 na minutę 

 Format plików zapisywanych 
skanów 

TIFF, JPEG, PDF, XPS 

 Ilość materiałów 
eksploatacyjnych 

toner - która zapewni wydrukowanie minimum 10 000 stron czarno-
białych A4 przy 5% zaczernieniu strony. bęben - która zapewni 
wydrukowanie minimum 90 000 stron czarno-białych A4 przy 5% 
zaczernieniu strony. 

 Tryby skanowania do pamięci USB, do email, do FTP, TWAIN, do SMB, WSD 

 Dodatkowe wymogi 
odnośnie materiałów 
eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Okablowanie Kabel połączeniowy USB 2.0, min. 2 m;  
Patchcord kat.5, min. 3 m;  
Kabel zasilający. 

 Gwarancja 24 miesiące w miejscu zgłoszenia awarii. 

 Serwis Wykonawca składający ofertę ma obowiązek posiadać 
autoryzację producenta w zakresie serwisu oferowanego sprzętu 
oraz własne oddziały serwisowe na terenie kraju. 

 Wymagania dodatkowe Oświadczenie producenta sprzętu lub jego autoryzowanego 
przedstawiciela w Polsce, że w przypadku nie wywiązywania się 
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, 
przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
W przypadku gdy oferentem jest autoryzowany przedstawiciel 
producenta oświadczenia nie wymaga się. Certyfikat ISO 
9001:2008 producenta oferowanego sprzętu – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. Certyfikat ISO 140001:2004 
producenta oferowanego sprzętu - dokumenty potwierdzające 
załączyć do oferty 



 Drukarka do płyt ilość 1 szt. 
Opis Metoda druku atramentowa 

 Rozdzielczość 4800 dpi 

 Kolory 16.7 miliona 

 Pojemność 20 płyt 

 Interfejs USB 2.0 

 Systemy operacyjne Windows 7 / Vista / XP 

 Gwarancja 2 lata 

 Norma emisji FCC Class A 

 Dodatkowe wymogi 
odnośnie materiałów 
eksploatacyjnych 

oryginalne, nowe i nie używane oraz wyprodukowane przez 
producenta oferowanych drukarek. 

 Ilość materiałów 
eksploatacyjnych 

10 kompletów. 

 


