
Strona 1 z 40 

 

 

Załącznik nr 7 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CZĘŚĆ 1 

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy Rozprza 

Nr sprawy  IZP.271.1.4.2019 

I. Sprzęt komputerowy 

1. Komputer stacjonarny dla ucznia 

Komputer stacjonarny dla ucznia 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz 

poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać 

nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. 

Obudowa Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd optyczny (dopuszcza się 

stosowanie napędów slim) zewnętrzna, 1 szt. 3,5”na standardowy dysk twardy 

Wyposażona w czytnik kart multimedialnych  

Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, nazwą komputera, numerem seryjnym 

Zasilacz Zasilacz maksymalnie 180W o sprawności minimum 85% 

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora 

Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. Wyposażona w złącza min.: 1 x 

PCI Express 3.0 x16, 1 x PCI Express 3.0 x1, 

Procesor Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający wynik min 7000 

punktów w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na 

http://www.cpubenchmark.net/ Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model 

oferowanego podzespołu. 

Pamięć operacyjna Min. 8 GB DDR4 z możliwością rozszerzenia do 32 GB, Ilość banków pamięci: min. 2 szt., Ilość 

wolnych banków pamięci: min. 1 szt.  

Dysk twardy Min. 128GB SSD  

Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW  

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na 

potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego 

przydzielenia pamięci. 

Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.  

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkcją Wake on LAN, WiFi 802.11ac 1x1, 

Porty/złącza 1 x VGA, 1 x HDMI, 3 x USB3.0, 2x USB 2.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na 

przednim lub tylnym panelu obudowy 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być 

osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Klawiatura/mysz Klawiatura przewodowa w układzie US z blokiem numerycznym, USB, kolor czarny 

Mysz przewodowa optyczna, 3 przyciski, scroll, USB, kolor czarny 

Wyposażenie 

dodatkowe 

Słuchawki nauszne z mikrofonem (impedancja 32[om], pasmo przenoszenia 20 Hz - 22 kHz, złącze 

3,5 mm 4 pin, długość kabla min. 1.5m, kolor czarny) 

System operacyjny Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w polskiej wersji 

http://www.cpubenchmark.net/
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językowej lub równoważny (opis równoważności zawarty w Szczegółowej specyfikacji technicznej 

pkt 2.1) wraz z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD lub pendrive 

Pakiet biurowy zgodny z opisem zamieszczonym w części Oprogramowanie biurowe 

Oprogramowanie zabezpieczające tj. antywirusowe (zawierające blokowanie do i z internetu, 

blokowanie dostępu do portów USB, blokowanie Trojanów, Firewall, ochrona antywirusowa 

komputera ochrona danych, ochrona przed atakami hakerów i programami typu rootkit, ochrona 

przed physhingiem oraz spyware. Automatyczna aktualizacja z 36 miesięczną subskrypcją 

BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  

-  Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 

podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  

- modelu komputera, PN, numerze seryjnym, MAC Adres karty sieciowej, 

- wersja Biosu wraz z datą produkcji, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, 

ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, stanie pracy wentylatora na procesorze, stanie pracy 

wentylatora w obudowie komputera, napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz 

M.2 (model dysku i napędu optycznego) 

Możliwość z poziomu Bios: 

- wyłączenia/włączenia portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy 

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, 

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, 

- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, 

- blokada aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora 

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera  

- załadowania optymalnych ustawień Bios 

- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy 

Zintegrowany 

System 

Diagnostyczny 

Wizualny system diagnostyczny producenta działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku 

twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki 

następujących podzespołów: wykonanie testu pamięci RAM, dysku twardego, monitora, 

magistrali PCI-e, portów USB ,płyty głównej  

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych 

podzespołów komputera. 

Ponadto system powinien umożliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w 

następującym zakresie: PC: Producent, model, BIOS: Wersja oraz data wydania Bios, Procesor: 

Nazwa, taktowanie, Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer 

seryjny poszczególnych kości pamięci, Dysk twardy:  model, numer seryjny, wersja firmware, 

pojemność, temperatura pracy Monitor: producent, model, rozdzielczość, System Diagnostyczny 

działający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera. 

Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) ENERGY STAR 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Waga Waga urządzenia poniżej 5 kg 

Gwarancja 2 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. 

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  

- naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta. 

Monitor 

Przekątna  Min. 23,6” max 24,1” 

Rozdzielczość Min. 1920x1080 

Podświetlenie  WLED 

Jasność Min 250 cd/m2 

Kontrast Min 3000:1 

Rozmiar pixela Max 0.2715 
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Porty i kable Min 1 x VGA, min 1 x HDMI. W komplecie dołączony 1 kabel VGA, 1 kabel HDMI i 1 kabel audio 

VESA TAK, regulacja kąta pochylenia TILT 

Głośniki Tak, wbudowane min 2 

Zasilacz Wewnętrzny 

Certyfikaty CE, RoHS, TUV 

Gwarancja Min. 3 lata gwarancji producenta 

 

2. Notebook dla nauczyciela 

Notebook dla nauczyciela 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz 

poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać 

nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. 

Ekran Przekątna 15,6”, technologia LED, rozdzielczość: FHD 1920x1080  

Obudowa Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe, aluminiowa obudowa, aluminiowe wnętrze laptopa 

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  

Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III 

(6Gb/s) do obsługi dysków twardych.  

Procesor Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający wynik co najmniej 

5685 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na 

stronie http://www.cpubenchmark.net  

Pamięć operacyjna Min. 8GB z możliwością rozbudowy do min. 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2400MHz.  

Dysk twardy Min. 240GB SSD SATAIII lub M.2 PCIe/SATA  

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na 

potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego 

przydzielenia pamięci. Karta graficzna musi posiadać sterownik z certyfikatami producenta 

oprogramowania i osiąga w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej 1030 

punktów G3D Mark według wyników opublikowanych na stronie www.videocardbenchmark.net.  

Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, sterowanie 

głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, 

wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu 

(mute), kamera min. 1.0 Mpx 

Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45  

Porty/złącza Min 1xUSB 3.0, 2x USB-C, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, VGA(D-sub), HDMI, 

RJ-45, czytnik kart pamięci, DC-in wejście zasilania 

Klawiatura układ US,  klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym, białe podświetlenie klawiatury 

WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 

Bateria Li-Ion, min. 3200mAh 

Zasilacz Zasilacz zewnętrzny dedykowany do notebooka 

BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 

Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: 

- wersji BIOS  

- nr seryjnym komputera 

- ilości pamięci RAM 

- typie procesora i jego prędkości 

- modele zainstalowanych dysków twardych 

- model zainstalowanego napędu optycznego 

http://www.cpubenchmark.net/
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Bezpieczeństwo - złącze Kensington Lock, 

Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,10 kg 

System operacyjny 

i oprogramowanie 

Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w polskiej wersji 

językowej lub równoważny (opis równoważności zawarty w Szczegółowej specyfikacji technicznej 

pkt 2.1) wraz z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD lub pendrive 

Pakiet biurowy zgodny z opisem zamieszczonym w części Oprogramowanie biurowe 

Oprogramowanie zabezpieczające tj. antywirusowe (zawierające blokowanie do i z internetu, 

blokowanie dostępu do portów USB, blokowanie Trojanów, Firewall, ochrona antywirusowa 

komputera ochrona danych, ochrona przed atakami hakerów i programami typu rootkit, ochrona 

przed physhingiem oraz spyware. Automatyczna aktualizacja z 36 miesięczną subskrypcją 

Gwarancja Min. 2 lata na części i robociznę 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. 

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji 

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego 

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta. 

Wymagania 

dodatkowe 

Bezprzewodowa mysz optyczna lub laserowa z rolką przewijania z trzema przyciskami, typ złącza 

USB, załączone stosowne baterie, kolor czarny, Napęd optyczny DVD-RW (dopuszcza się napęd 

zewnętrzny pod USB) 

 

3. Notebook dla ucznia 

Notebook dla ucznia 

Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz 

poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać 

nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. 

Ekran Przekątna 15,6”, technologia LED  rozdzielczość: FHD 1920x1080 

Obudowa Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. 

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  

Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III 

(6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. 

Procesor Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający wynik co najmniej 

5060 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na 

stronie http://www.cpubenchmark.net 

Pamięć operacyjna Min. 4GB z możliwością rozbudowy do min. 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133MHz lub lepsza 

Dysk twardy Min. 128GB SSD SATAIII lub M.2 PCIe/SATA  

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na 

potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) - z możliwością dynamicznego 

przydzielenia pamięci. Osiągająca w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej 

1030 punktów G3D Mark. Karta graficzna musi posiadać sterownik z certyfikatami producenta 

oprogramowania 

Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, sterowanie 

głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, 

wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu 

(mute), kamera internetowa co najmniej 1Mpix 

Karta sieciowa 10/100/1000Mbp, RJ-45  

http://www.cpubenchmark.net/
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Porty/złącza Min 2xUSB 3.1(USB 3.0), 1x USB-C, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, 

czytnik kart pamięci, DC-in wejście zasilania 

Klawiatura Klawiatura, układ US odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.  

WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie 802,11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer 

Bateria Li-Ion min.2750 mAh 

Zasilacz Zasilacz zewnętrzny dedykowany do notebooka 

BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 

Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: 

- wersji BIOS  

- nr seryjnym komputera 

- ilości pamięci RAM 

- typie procesora i jego prędkości 

- modele zainstalowanych dysków twardych 

- model zainstalowanego napędu optycznego 

Bezpieczeństwo - zabezpieczenie linką (złącze Kensington Lock) 

Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,20 kg 

System operacyjny 

i oprogramowanie 

Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Home w polskiej wersji 

językowej lub równoważny (opis równoważności zawarty w Szczegółowej specyfikacji technicznej 

pkt 2.2) wraz z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD lub pendrive 

Pakiet biurowy zgodny z opisem zamieszczonym w części Oprogramowanie biurowe 

Oprogramowanie zabezpieczające tj. antywirusowe (zawierające blokowanie do i z internetu, 

blokowanie dostępu do portów USB, blokowanie Trojanów, Firewall, ochrona antywirusowa 

komputera ochrona danych, ochrona przed atakami hakerów i programami typu rootkit, ochrona 

przed physhingiem oraz spyware. Automatyczna aktualizacja z 36 miesięczną subskrypcją 

Gwarancja 2 lata na części i robociznę 

Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. 

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji 

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego 

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta. 

Wymagania 

dodatkowe 

Bezprzewodowa mysz optyczna lub laserowa z rolką przewijania z trzema przyciskami, typ złącza 

USB, załączone stosowne baterie, kolor czarny 

Słuchawki nauszne z mikrofonem (impedancja 32[om], pasmo przenoszenia 20 Hz - 22 kHz, złącze 

3,5 mm 4 pin, długość kabla min. 1.5m, kolor czarny) 

 

4. Urządzenie wielofunkcyjne  

Urządzenie wielofunkcyjne 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu 

Technologia druku Laserowa, monochromatyczna 

Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły 
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Obsługiwany format nośnika A4 

Podajnik papieru 250 arkuszy 

Odbiornik papieru 50 arkuszy 

Szybkość druku  28 stron na minutę  

Szybkość kopiowania 28 stron na minutę 

Format skanu A4 

Gramatura obsługiwanego papieru 120g/m2 

Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny 

Interfejsy USB, LAN(Ethernet), AirPrint 

Wyświetlacz Wbudowany 

Gwarancja 12 miesięcy (producenta) 

 

5. Urządzenie wielofunkcyjne 2 

Urządzenie wielofunkcyjne 2 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu 

Technologia druku Laserowa, monochromatyczna 

Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły, koperty 

Obsługiwany format nośnika A4 

Podajnik papieru 500 arkuszy 

Odbiornik papieru 50 arkuszy 

Szybkość druku  50 stron na minutę  

Szybkość kopiowania 50 stron na minutę 

Czas do wydruku pierwszej strony Do 5s 

Format skanu A4 

Gramatura obsługiwanego papieru 220g/m2 

Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny 
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Interfejsy USB, LAN(Ethernet), gniazdo kart SD 

Wyświetlacz 7 calowy z regulacją pochylenia 

 

6. Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym i głośnikami (kpl.) 

Tablica interaktywna z projektorem krótkoogniskowym i głośnikami (kpl.) 

Wprowadzanie 

informacji 

przez użytkownika 

Dotykowo lub za pomocą bezbateryjnego pisaka (w zestawie) 

Rozmiar nominalny 

tablicy 
Przekątna obszaru roboczego nie mniejsza niż 78” 

Technologia 

digitalizacji 
Podczerwień 

Powierzchnia  Suchościeralna 

Rozdzielczość 

ekranu dotykowego 
Min. 32767 x 32767 

Czas reakcji ekranu 

dotykowego 
Min. 10ms 

Rozdzielczość 

obszaru powierzchni 
30 DPI 

Dokładność 

położenia 
2mm 

Tempo odświeżania 

ekranu dotykowego 
Min. 100Hz 

Format 4:3 

Funkcja 

- tablice przystosowane do obsługi przez dzieci w wieku szkolnym 

- 10 punktów dotyku (możliwość kreślenia pojedynczych linii za pomocą dotyku nawet przez 

10 osób jednocześnie) 

Zasilanie tablicy 

(opis) 
zasilanie uzyskiwane bezpośrednio z komputera poprzez kabel USB  

Komunikacja z 

komputerem 

(interfejsy) 

USB 2.0 bez konieczności używania adapterów i specjalnych dodatkowych kabli 

Akcesoria 

dostarczane z tablicą 

2x bezbateryjny pisak przeznaczony do dotykowej obsługi tablicy, pochodzący od tego samego 

producenta co tablica, 2x uchwyt na pisaki, 1x kabel zasilający o długości 10m, 1x kabel USB o 

dł. 10 m, 1x kabel HDMI o długości 10m, 1 kabel HDMI o długości 3m, komplet uchwytów do 

montażu tablicy na ścianie, 1x Instrukcja instalacji i obsługi, dwa rodzaje oprogramowania 

interaktywnego 

Dołączone 

oprogramowanie 

Oprogramowanie do obsługi tablicy interaktywnej lub równoważne spełniające co najmniej 

poniższe wymagania: 

- oprogramowanie w języku polskim,  

- możliwość instalacji oprogramowania lokalnie na komputerze 

- licencja wieczysta do zainstalowania na maksymalnie 5 urządzeniach typu komputery 

PC/notebooki 

- możliwość korzystania z oprogramowania z poziomu przeglądarki internetowej  

- możliwość bezprzewodowego przesyłania i wyświetlania na urządzeniach mobilnych: quizów, 

błyskawicznych ankiet (pytania wielokrotnego wyboru, prawda/fałsz, skala Likerta, liczba, 

odpowiedź kreatywna), 
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- możliwość nagradzania prawidłowych odpowiedzi i przyznawania cyfrowych odznak, 

- możliwość całodobowego dostępu z dowolnego miejsca do zasobów lekcyjnych, 

- możliwość importowania plików zapisanych w formacie SMART Notebook, PDF, PowerPoint, 

plików pytań ExamView i IMS XML, 

- możliwość zapisywania wyświetlanych treści w formie zrzutu ekranowego, 

- możliwość nanoszenia notatek na wyświetlanej treści, 

- możliwość tworzenia spersonalizowanych profili tematycznych (języki, matematyka itp.), 

- możliwość tworzenia kontenerów i pracy na warstwach, 

- możliwość rejestracji ekranu i zapisu jako plik video, 

- możliwość osadzania w programie PowerPoint zawartości interaktywnej –obrazów 3D 

(wtyczka oprogramowania interaktywnego do programu PowerPoint) 

- możliwość korzystania z bezpłatnych zasobów interaktywnych 

- możliwość rozpoznawania pisma ręcznego, 

- indywidualne, darmowe konto dla każdego nauczyciela i ucznia w szkole 

- oprogramowanie dostępne na platformy: Windows, Mac, Linux. 

Obszar wyświetlania 

obrazu 
1585 x 1155mm 

Waga tablicy netto Max 18,5 kg  

Gwarancja 5 lat gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta  

Deklaracje i 

certyfikaty 
CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC, ISO 9001 

Projektor krótkoogniskowy 

System projekcji DLP 

Rozdzielczość 

rzeczywista 
XGA (1024 x 768) 

Jasność 3500 ANSI L 

Współczynnik 

kontrastu 
22 000:1 

Proporcje ekranu Natywny 4:3  

Żywotność lampy 

(godziny) 
6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) 

Odległość 

wyświetlania (m) 
0.4m – 3.1m 

Częstotliwość 

odświeżania 

poziomego 

15.9 - 91 KHz 

Częstotliwość 

odświeżania 

pionowego  

50 - 80 Hz 

Kompatybilność PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 

Moc lampy Min. 200W 

Pobór mocy Max. 225W (typowy), Uśpienia 0.5W 

Wbudowany głośnik 10W 

Języki menu 

ekranowego 
25 języków 

Poziom hałasu 27 dB 

Złącza 

Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze kompozytowe, 1 x 

Audio 3.5mm 

Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A 
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Kontrola 1 x RS232 

Waga 3 kg (bez mocowania ściennego) 

Wymiary (szer. x 

wys. x gł.) 
316 x 244 x 108 mm 

Akcesoria 

(standardowe) 

Przewód zasilający, Pilot, Bateria, Podstawowa instrukcja obsługi, Uchwyt do montażu 

projektora na ścianie 

Gwarancja Min. 24 miesiące 

Certyfikaty CE, ISO 9001 

Zestaw głośników stereofonicznych do tablic interaktywnych 

Moc muzyczna 4 x 20W 

Moc wyjściowa 

RMS 
4x7W 

Rodzaj Soundbar 

Wersja Bluetooth 4,2 

Pilot Bezprzewodowy 

Częstotliwość 150Hz – 18kHz 

Złącza 2 x wejście AUX 
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7. Projektor krótkoogniskowy z zestawem głośnikowym 

Projektor krótkoogniskowy z zestawem głośników 

System projekcji DLP 

Rozdzielczość rzeczywista XGA (1024 x 768) 

Jasność 3500 ANSI L 

Współczynnik kontrastu 22 000:1 

Proporcje ekranu Natywny 4:3  

Żywotność lampy (godziny) 6000 (Jasny), 12000 (Dynamiczny), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) 

Odległość wyświetlania (m) 0.4m – 3.1m 

Częstotliwość odświeżania 

poziomego 
15.9 - 91 KHz 

Częstotliwość odświeżania 

pionowego  
50 - 80 Hz 

Kompatybilność PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac 

Moc lampy Min. 200W 

Pobór mocy Max. 225W (typowy), Uśpienia 0.5W 

Wbudowany głośnik 10W 

Języki menu ekranowego 25 języków 

Poziom hałasu 27 dB 

Złącza 

Porty wejścia 1 x Obsługuje HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Złącze 

kompozytowe, 1 x Audio 3.5mm 

Porty wyjścia 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A 

Kontrola 1 x RS232 

Waga 3 kg (bez mocowania ściennego) 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 316 x 244 x 108 mm 

Akcesoria 

Przewód zasilający, Pilot, Bateria, Podstawowa instrukcja obsługi, Uchwyt do 

montażu projektora na ścianie, 1x kabel zasilający o długości 10m, 1x kabel HDMI o 

długości 10m, 1 kabel HDMI o długości 3m 

Gwarancja Min. 24 miesiące 

Certyfikaty CE, ISO 9001 

Zestaw głośników 

Moc muzyczna 4 x 20W 

Moc wyjściowa RMS 4x7W 

Rodzaj Soundbar 

Wersja Bluetooth 4,2 

Pilot Bezprzewodowy 

Częstotliwość 150Hz – 18kHz 

Złącza 2 x wejście AUX 

 

8. Serwer plików NAS 

Serwer plików NAS 

Procesor Jeden min. Częstotliwość: 1.3GHz, Dual Core, max liczba procesorów:1, 
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Pamięć RAM  512 MB,  DDR4 

RAID 1, 0, JBOD 

Liczba dysków Max. 2, format:3.5”, SATA I/II/III 

Typ złącza Gigabit Ethernet RJ-45x1; USB 3.0x2 szt; DC-in (zasilanie) 

Obudowa Desktop, Tower, zabezpieczenie Kensington Lock 

System plików  EXT4 

Obsługiwane systemy plików 
dysków zewnętrznych 

FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4 

Informacje dodatkowe 
Dostęp przez sieć WEB, obsługa serwer FTP, Serwer DLNA, klient DHCP lub 
statyczny adres IP, dołączone oprogramowanie, kabel sieciowy UTP, 

Gwarancja Min. 2 lata 

Dysk wewnętrzny 3.5” - 2 szt. 

Pojemność Min. 6TB 

Prędkość obrotowa 7200 obr/min. 

Pamięć podręczna cache  Min. 128MB 

Interfejs SAT III (6 Gb/s) 

Informacje dodatkowe Zgodność z systememi NAS 

Gwarancja Min. 2 lata 

 

9. Serwer plików NAS Rack 

Serwer plików NAS Rack 

Procesor Jeden min. Częstotliwość: 1.3GHz, Dual Core, max liczba procesorów:1, 

Pamięć RAM  512 MB,  DDR4 

RAID 1, 0, JBOD 

Liczba dysków Max. 2, format:3.5”, SATA I/II/III 

Typ złącza Gigabit Ethernet RJ-45x2; USB 3.0x2 szt; 

Obudowa Rack 1U 

System plików  EXT4 

Obsługiwane systemy plików 
dysków zewnętrznych 

FAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4 
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Informacje dodatkowe 
Dostęp przez sieć WEB, obsługa serwer FTP, Serwer DLNA, klient DHCP lub 
statyczny adres IP, dołączone oprogramowanie, kabel sieciowy UTP, Wake on 
Lan, chłodzenie aktywne, 

Gwarancja Min. 2 lata 

Dysk wewnętrzny 3.5” - 2 szt. 

Pojemność Min. 6TB 

Prędkość obrotowa 7200 obr/min. 

Pamięć podręczna cache  Min. 128MB 

Interfejs SAT III (6 Gb/s) 

Informacje dodatkowe Zgodność z systememi NAS 

Gwarancja Min. 2 lata 

 

10. Tablet 10” 

Tablet 10” 

Procesor Min. 4 rdzeniowy, częstotliwość taktowania min. 1.3GHz 

Pamięć RAM Min. 2GB DDR3 

Pamięć wbudowana Min. 16GB 

Ekran Przekątna min. 9.6”, pojemnościowy 10-punktowy, IPS, rozdzielczość min. 1280x800, 

Łączność Wifi 802.11, Bluetooth, wbudowany moduł GPS 

Złącza Mikro USB, wyjście słuchawkowe, czytnik kart pamięci mikroSD 

Bateria Litowo-jonowa 4800 mAh 

Informacje dodatkowe 

Wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, akcelerometr, wbudowany aparat 

cyfrowy min. 5Mpix, zasilacz do tabletu w zestawie, dedykowane szkło hartowane na 

ekran, dedykowane etui na tablet z narożnikami ochronnymi, z klapką oraz z funkcją 

podstawki 

Zainstalowany system 

operacyjny 
Android 7.0 lub wyższy 

Gwarancja  2 lata 

 

11.  Aparat cyfrowy 

Aparat cyfrowy 
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Rodzaj aparatu Cyfrowy  

Wymienna optyka Tak 

Wielkość matrycy 24 Mpx 

Czułość ISO od 100 

Matryca  CMOS 

Rozmiar matrycy APS-C 

Obiektyw w zestawie 18 – 55 mm 

Format zapisu foto Jpg, Raw 

Wyświetlacz cyfrowy  TFT, 2.7 cala 

Możliwość filmowania  tak 

Dodatkowa zawartość 
zestawu 

Pasek na ramię, przednia przykrywka obiektywu, tylna przykrywka obiektywu, 
ładowarka, akumulator, statyw, karta pamięci, torba na aparat, torba na statyw 

Wysokość statywu po 
rozłożeniu 

160 cm 

Maksymalne obciążenie 
statywu  

4 kg 

Rodzaj karty pamięci SDHC 

Pojemność karty 
pamięci 

32 Gb 

Klasa karty pamięci 10 

 

12. Elementy okablowania strukturalnego 

Elementy okablowania strukturalnego 

Kabel UTP  Drut długość 305m kat.6 miedziany, nieekranowana skrętka 4 parowa 

Przewód elektryczny YDYp 3x2,5 mm, długość 100m, płaski 

15 gniazd natynkowych 

puszka natynkowa potrójna 135x45 w kolorze białym + suport i ramka w kolorze 

białym, 2 moduły typu Keystone RJ45 kat.6 z adapterami 22,5x45, gniazdo 

zasilające podwójne w standardzie 45x90 2P+Z z blokadą, 

Kanał instalacyjny z 

przegrodą 

20 sztuk o długości 2m, przekroju 40x25 mm, stopień ochrony: IP 30, kolor biały, 

przegroda 20 sztuk o wysokości 25mm, kolor biały 

Patchcord 3m 
Patchcord UTP kat.6, 30 sztuk o długości 3m, skrętka nieekranowana 4 parowa 

zakończona wtykami RJ45,  fabrycznie zalewane końcówki, linka 

4 gniazda natynkowe 

puszka natynkowa potrójna 135x45 w kolorze białym + suport i ramka w kolorze 

białym, moduł (22,5x45) HDMI(F)-HDMI(F) kabel 20cm, kolor biały, zaślepka 

moduł (22,5x45), kolor biały,  gniazdo zasilające podwójne w standardzie 45x90 

2P+Z z blokadą 



Strona 14 z 40 

 

 

13. Szafa do przechowywania notebooków 10 

Szafa do przechowywania 10 laptopów 

Opis 

Wózek na laptopy i tablety z funkcją ładowania baterii służący do przechowywania i łatwego 

przewożenia urządzeń przenośnych.  

Wózek służy do przechowywania, zabezpieczenia i jednoczesnego ładowania 10 laptopów. 

Sygnalizacją pracy poszczególnych listew przyłączeniowych wózka jest świecąca dioda. Maksymalny 

wymiar przestrzeni roboczej komory to 86 x 340 x 470 mm (17 cali). 

Drzwi wózka zabezpieczone są przed dostępem osób niepowołanych zamkiem kluczowym z blokadą 

w dwóch punktach (dołączone min. 2 kluczyki).  Kolor jasno szary lub biały. 

 

14. Szafa 19” z wyposażeniem 

Szafa 19” z wyposażeniem 

Szafa  

Szafa instalacyjna wisząca 19", 12U, 600x600, czarna, szkielet o obciążalności do 60kg; 

drzwi boczne demontowane z zamkami, drzwi przednie: przeszklone z zamkiem, szyba 

hartowana;  klasa szczelności: IP20; Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, 

IEC297-2,; 

DIN41494; PART1 & PART7, ETSI; Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 220V; 

grubość blachy: profil montażowy - 1,50mm, reszta - 1,2mm;  dwa przepusty kablowe - 

jeden w suficie, drugi w podłodze ; 

W zestawie: Akcesoria do mocowania, zestaw do uziemienia; 10 koszyków i śrub M6. 

Switch 48 portów RJ-45 Gigabit Ethernet, Rack 19", 1U 

Patch Panel 
48 port RJ-45, 1U, kat.6 czarny, oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól, 

przeznaczony do szaf 19", półka z uchwytami ułatwiająca montaż i organizację 

Organizator kabli Organizator kablowy 19" 1U 40/70, czarny, dukt z pokrywą 

Zaślepka  Zaślepka do szaf 19" 1U czarna 

UPS 

UPS Online Rack 19" LCD (status naładowania, status baterii, itp.) moc pozorna 

1000VA/moc rzeczywista 900W gniazda wyjściowe 8xIEC, interfejs komunikacyjny USB, 

zabezpieczenie przed przeciążeniem, układ automatycznej regulacji napięcia (AVR),  

Gwarancja 2 lata (na baterię 6 miesięcy) 

Półka Półka 19",1U, 350mm z podporą, czarna,  montaż przód i tył (4 punkty) 

 

15. Szafa do przechowywania 20 notebooków 

Szafa do przechowywania  20 notebook 

Opis 

Wózek na laptopy i tablety posiada funkcję ładowania baterii, służy zarówno do przechowywania 

jak i łatwego przewożenia laptopów i tabletów 

Wózek służy do przechowywania, zabezpieczenia i jednoczesnego ładowania 20 laptopów.  

Wózek wyposażony w bezpiecznik oraz sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych 

listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3minut), co skutkuje utrzymaniem się 

niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania.  

Drzwi wózka zabezpieczone są zamkiem kluczowym (dołączone min. 2 kluczyki), który posiada 

blokadę w dwóch punktach. W dwóch kolumnach znajduje się po 10 gniazdek (Σ 20 
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laptopów). Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej to 86 x 340 x 470 mm (17 cali). Kolor jasno 

szary lub biały. 

 

16. Monitor dotykowy 65” 

Monitor dotykowy 65” 

Ekran  Min. 65” rozmiar obrazu, jasność min. 300cd, rozdzielczość 3840x2160 przy częstotliwości 

odświeżania 60Hz, żywotność matrycy 30000h, czas reakcji matrycy 8ms, twardość szyby(4mm) 

ochronnej 7 w skali Mohsa, ilość wyświetlanych kolorów 10bit 

Dotyk Technologia: podczerwień, palec lub dowolny inny przedmiot, min. 10 punktów dotyku, 

rozdzielczość: 32767x32767, czas reakcji:  <15ms,   

Wejścia/wyjścia Min. 2xHDMI, 1xVGA, 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, Audio: 1xwejście, 1xwyjście, 1x RS232, wbudowane 

głośnik min. 2x10W, port LAN RJ-45,  

System Android Wejścia min. 7.0, RAM 2GB, Pamięć 16GB, rozdzielczość systemu FullHD, załączone 

oprogramowanie w języku polskim, instrukcja w języku polskim,  

Zasilanie 100-240V AC, pobór mocy: 0.5W w trybie czuwania 

Akcesoria w 

zestawie 

Min. 1 pisak, pilot zdalnego sterowania, kabel zasilający min. 3m, kabel VGA min. 3m, kabel USB 

min. 5m, kabel audio 3.5mm min. 5m 

Gwarancja  3 lata 

Komputer do obsługi monitora dotykowego dostarczony od tego samego producenta co monitor 

Konfiguracja Procesor osiągający wynik co najmniej 5400 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU 

Mark, według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net, chipset 

zgodny z zastosowanym procesorem, Pamięć RAM 4GB,dysk twardy min. 128GB SSD, karta grafiki 

zintegrowana wspierająca 4K@60Hz , karta sieciowa Ethernet 10/100/1000MB, Wifi 802.11 

(2.4GHz/5GHz) 

Złącza VGA, HDMI, Display Port,  LAN RJ-45, Audio: 1xwejście 3.5mm oraz 1xwyjście 3.5mm, 

zabezpieczenie Kensington Lock, 

Gwarancja  2 lata 

 

17. Komputer stacjonarny 

Komputer stacjonarny 

Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz 
poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać 
nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. 

Obudowa Fabrycznie umożliwiająca montaż min. 2 kieszeni: 1 szt. na napęd optyczny (dopuszcza się 
stosowanie napedów slim) zewnętrzna, 1 szt. 3,5” na standardowy dysk twardy) wewnętrzna, 
wyposażona w czytnik kart multimedialnych. Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, 
nazwą komputera, numerem seryjnym 

Zasilacz Zasilacz maksymalnie 200W o sprawnosści minimum 85% 

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora 

Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera. 

Wyposażona w złącza min.: 1 x PCI Express 3.0 x16, 1 x PCI Express 3.0 x1, 

Procesor Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający wynik min 11600 
punktów w teście CPU Mark według wyników opublikowanych na 
http://www.cpubenchmark.net/ Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model 
oferowanego podzespołu. 

Pamięć Min. 8 GB DDR4 z możliwością rozszerzenia do 32 GB,  Ilość banków pamięci: min. 2 szt.,Ilość 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/
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operacyjna wolnych banków pamięci: min. 1 szt.  

Dysk twardy Min. 240GB SSD  

Napęd optyczny Nagrywarka DVD +/-RW  

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na 
potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego 
przydzielenia pamięci. 

Audio Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition.  

Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbit/s z funkją Wake on LAN 

WiFi 802.11ac 1x1 + BT 4.1 

Porty/złącza 1 x VGA, 1 x HDMI, 3 x USB3.0, 2x USB 2.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na 
przednim lub tylnym panelu obudowy 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Klawiatura/mysz Zestaw klawiatura i mysz bezprzewodowa (obiornik nano USB) 

Klawiatura w układzie US z blokiem numerycznym, USB, kolor czarny 

Mysz bezprzewodowa optyczna, 5 przycisków, rolka przewijania, rozdzielczość min. 1600dpi, 
kolor czarny 

System 
operacyjny 

Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional w polskiej wersji 
językowej lub równoważny wraz z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD lub pendrive 

Pakiet biurowy zgodny z opisem zamieszczonym w części Oprogramowanie biurowe 

Oprogramowanie zabezpieczające tj. antywirusowe (zawierające blokowanie do i z internetu, 
blokowanie dostępu do portów USB, blokowanie Trojanów, Firewall, ochrona antywirusowa 
komputera ochrona danych, ochrona przed atakami hakerów i programami typu rootkit, ochrona 
przed physhingiem oraz spyware. Automatyczna aktualizacja z 36 miesięczną subskrypcją 

BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI  
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych informacji o:  
- modelu komputera, PN, numerze seryjnym, MAC Adres karty sieciowej 

- wersja Biosu wraz z datą produkcji, zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni, 
ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, stanie pracy wentylatora na procesorze, stanie pracy 
wentylatora w obudowie komputera, napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA oraz 
M.2 (model dysku i napędu optycznego) 

Możliwość z poziomu Bios: 

- wyłączenia/włącznia portów USB zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy 

- wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów SATA, 

- wyłączenia karty sieciowej, karty audio, portu szeregowego, 

- ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD, 

- blokada aktualizacji BIOS bez podania hasła administratora 

- alertowania zmiany konfiguracji sprzętowej komputera  

- załadowania optymalnych ustawień Bios 
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- obsługa Bios za pomocą klawiatury i myszy 

Zintegrowany 
System 
Diagnostyczny 

Wizualny system diagnostyczny producenta dzialający nawet w przypadku uszkodzenia dysku 
twardego z systemem operacyjnym komputera umożliwiający na wykonanie diagnostyki 
następujacych podzespołów: 

• wykonanie testu pamięci RAM  

• test dysku twardego 

• test monitora  

• test magistrali PCI-e 

• test portów USB 

• test płyty głównej  

Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja w przypadku błędów któregokolwiek z powyższych 
podzespołów komputera. 

Ponadto system powinien umozliwiać identyfikacje testowanej jednostki i jej komponentów w 
następujacym zakresie: 

• PC: Producent, model 

• BIOS: Wersja oraz data wydania Bios 

• Procesor : Nazwa, taktowanie 

• Pamięć RAM : Ilość zainstalowanej pamięci RAM, producent oraz numer seryjny 
poszczególnych kości pamięci 

• Dysk twardy:  model, numer seryjny, wersja firmware, pojemność, temperatura pracy 

• Monitor: producent, model, rozdzielczość 

System Diagnostyczny dzialający nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem 
operacyjnym komputera. 

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

ENERGY STAR 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Waga Waga urządzenia poniżej 5 kg 

Gwarancja 2 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. 

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta. 

Monitor 

Przekątna  Min. 23,5” 

Rozdzielczość Min. 1920x1080 

Podświetlenie  WLED 

Jasność Min 250 cd/m2 
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Kontrast Min 3000:1 

Rozmiar pixela Max 0.2715 

Porty i kable Min 1 x VGA, min 1 x HDMI. W komplecie dołączony 1 kabel VGA, 1 kabel HDMI i 1 kabel audio 

VESA TAK, regulacja kąta pochylenia TILT 

Głośniki Tak, wbudowane min 2 

Zasilacz Wewnętrzny 

Certyfikaty CE, RoHS, TUV 

Gwarancja Min. 3 lata gwarancji producenta 

Informacje 
dodatkowe 

Filtr prywatyzujący z ochroną informacji przed spojrzeniami osób trzecich o wymiarach i formacie 
dostosowanym do oferowanego monitora 
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18. Notebook 

Notebook 

Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do Internetu oraz 

poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. W ofercie należy podać 

nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy oferowanego sprzętu. 

Ekran Przekątna 15,6”, technologia LED, rozdzielczość: FHD 1920x1080  

Obudowa Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe, aluminiowa obudowa, aluminiowe wnętrze laptopa 

Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  

Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III 

(6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  

Procesor Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych osiągający wynik co najmniej 

5685 pkt w teście SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na 

stronie http://www.cpubenchmark.net  

Pamięć 

operacyjna 

Min. 8GB z możliwością rozbudowy do min. 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2400MHz.  

Dysk twardy Min. 240GB SSD SATAIII lub M.2 PCIe/SATA  

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzytująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na 

potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego 

przydzielenia pamięci. Karta graficzna musi posiadać sterownik z certyfikatami producenta 

oprogramowania i osiąga w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej 1030 

punktów G3D Mark według wyników opublikowanych na stronie www.videocardbenchmark.net.  

Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon, sterowanie 

głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, 

wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu 

(mute), kamera min. 1.0 Mpx 

Porty/złącza Min 1xUSB 3.0, 1x USB-C, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, HDMI, czytnik kart 

pamięci, DC-in wejście zasilania 

Klawiatura układ US, białe podświetlenie klawiatury 

WiFi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie 802.11 a/b/g/n/ac 

Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 

Bateria Li-Ion, min. 3200mAh 

Zasilacz Zasilacz zewnętrzny dedykowany do notebooka 

BIOS   BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. 

Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: 

- wersji BIOS, nr seryjnym komputera, ilości pamięci RAM, typie procesora i jego prędkości, 

modele zainstalowanych dysków twardych, model zainstalowanego napędu optycznego 

Certyfikaty i 

standardy 

Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową max 2 kg 

System 

operacyjny i 

oprogramowanie 

Zainstalowany 64 bitowy system operacyjny Microsoft Windows 10 Home w polskiej wersji 

językowej lub równoważny wraz z partycją recovery lub płytą instalacyjną DVD lub pendrive 

Pakiet biurowy zgodny z opisem zamieszczonym w części Oprogramowanie biurowe 

Oprogramowanie zabezpieczające tj. antywirusowe (zawierające blokowanie do i z internetu, 

blokowanie dostępu do portów USB, blokowanie Trojanów, Firewall, ochrona antywirusowa 

komputera ochrona danych, ochrona przed atakami hakerów i programami typu rootkit, ochrona 

przed physhingiem oraz spyware. Automatyczna aktualizacja z 36 miesięczną subskrypcją 

Gwarancja Min. 2 lata na części i robociznę 

Wsparcie Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego i informacji produktowej. 

http://www.cpubenchmark.net/
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techniczne 

producenta 

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego sprzętu  

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji 

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego 

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 

Partnera Serwisowego Producenta. 

Wymagania 

dodatkowe 

Bezprzewodowa mysz optyczna lub laserowa z rolką przewijania z 5-cioma przyciskami o 

rozdzielczości min. 1600dpi, typ złącza USB, załączone stosowne baterie, kolor czarny, Napęd 

optyczny DVD-RW (dopuszcza się napęd zewnętrzny pod USB) 

 

19. Drukarka laserowa kolorowa 

Drukarka laserowa kolorowa 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu 

Technologia druku Laserowa, kolorowa 

Obsługiwany typ nośnika Papier zwykły 

Obsługiwany format 
nośnika 

A4 

Podajnik papieru 250 arkuszy 

Odbiornik papieru 50 arkuszy 

Szybkość druku  24 strony na minutę – mono, 24 strony na minutę - kolor 

Rozdzielczość skanera 600 x 600 dpi 

Format skanu A4 

Gramatura obsługiwanego 
papieru 

163g/m2 

Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny 

Interfejsy USB, LAN(Ethernet) 

 

20. Elementy okablowania strukturalnego 

Elementy okablowania strukturalnego 

Kabel UTP  Drut długość 305m kat.6 miedziany, nieekranowana skrętka 4 parowa 

Przewód elektryczny YDYp 3x2,5 mm, długość 100m, płaski 

15 gniazd natynkowych 

puszka natynkowa potrójna 135x45 w kolorze białym + suport i ramka w kolorze 

białym, 2 moduły typu Keystone RJ45 kat.6 z adapterami 22,5x45, gniazdo 

zasilające podwójne w standardzie 45x90 2P+Z z blokadą, 

Kanał instalacyjny z 

przegrodą 

20 sztuk o długości 2m, przekroju 40x25 mm, stopień ochrony: IP 30, kolor biały, 

przegroda 20 sztuk o wysokości 25mm, kolor biały 
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Patchcord 3m 
Patchcord UTP kat.6, 30 sztuk o długości 3m, skrętka nieekranowana 4 parowa 

zakończona wtykami RJ45,  fabrycznie zalewane końcówki, linka 

4 gniazda natynkowe 

puszka natynkowa potrójna 135x45 w kolorze białym + suport i ramka w kolorze 

białym, moduł (22,5x45) HDMI(F)-HDMI(F) kabel 20cm, kolor biały, zaślepka moduł 

(22,5x45), kolor biały,  gniazdo zasilające podwójne w standardzie 45x90 2P+Z z 

blokadą 

 

21. Szafa 19” z wyposażeniem 

Szafa 19” z wyposażeniem 

Szafa  

Szafa instalacyjna wisząca 19", 12U, 600x600, czarna, szkielet o obciążalności do 60kg; 

drzwi boczne demontowane z zamkami, drzwi przednie: przeszklone z zamkiem, szyba 

hartowana;  klasa szczelności: IP20; Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, 

IEC297-2,; 

DIN41494; PART1 & PART7, ETSI; Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 220V; 

grubość blachy: profil montażowy - 1,50mm, reszta - 1,2mm;  dwa przepusty kablowe - 

jeden w suficie, drugi w podłodze ; 

W zestawie: Akcesoria do mocowania, zestaw do uziemienia; 10 koszyków i śrub M6. 

Switch 48 portów RJ-45 Gigabit Ethernet, Rack 19", 1U 

Patch Panel 
48 port RJ-45, 1U, kat.6 czarny, oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól, 

przeznaczony do szaf 19", półka z uchwytami ułatwiająca montaż i organizację 

Organizator kabli Organizator kablowy 19" 1U 40/70, czarny, dukt z pokrywą 

Zaślepka  Zaślepka do szaf 19" 1U czarna 

UPS 

UPS Online Rack 19" LCD (status naładowania, status baterii, itp.) moc pozorna 

1000VA/moc rzeczywista 900W gniazda wyjściowe 8xIEC, interfejs komunikacyjny USB, 

zabezpieczenie przed przeciążeniem, układ automatycznej regulacji napięcia (AVR),  

Gwarancja 2 lata (na baterię 6 miesięcy) 

Półka Półka 19",1U, 350mm z podporą, czarna,  montaż przód i tył (4 punkty) 

 

22. Bezprzewodowy punkt dostępowy 

Bezprzewodowy punkt dostępowy 

Porty 1 Gigabitowy port Ethernet (RJ-45) (obsługuje PoE IEEE802.3af), 1 port konsolowy 

Zasilanie PoE lub zewnętrzny zasilacz 12VDC/1A 

Standardy bezprzewodowe IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b 

Funkcje i bezpieczeństwo 

transmisji 

bezprzewodowej 

Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, filtrowanie adresów MAC, 

izolacja klientów sieci bezprzewodowej, zzyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / 

WPA2-Enterprise,WPA-PSK / WPA2-PSK 

Multi-SSID, wyłącznik sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału, 

statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta 

Informacje dodatkowe 2 wewnętrzne anteny dookólne 4dBi, powiadomienia e-mail,  gniazdo blokujące 

Kensington,  kontrola dostępu po adresach MAC,  dziennik systemowy,  
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zarządzanie przez przeglądarkę https 

Zawartość opakowania 
zasilacz, adapter do pasywnego PoE, zestaw montażowy, płyta CD, instrukcja 

instalacji w języku polskim 

Powiadomienia e-mail Tak 

Gwarancja 2 lata 

 

23. Router brzegowy - UTM 

Router brzegowy - UTM 

Cechy Procesor 1GHz, pamięć RAM 2GB, pamięć wbudowana 128MB,  

Łączność 
Min. 5 portów RJ-45,10/100/100 Mbit/s, 1 port Combo SFP/Ethernet, 1 moduł 

SFP+, 1 port USB/mikro USB, 1 port RS-232, 1 port WAN Ethernet RJ-45, DC-in, 

Informacje dodatkowe 

Zarządzanie przez stronę www, przycisk reset, możliwość montażu w szafie 

(wysokość1U), obsługa kart mikroSD, przepustowość 18 Gb/s, Dynamiczny routing, 

hotspot, firewall, MPLS, VNP, load balancing, konfiguracja i monitoring w czasie 

rzeczywistym , aktualizacje programowania urządzenia, serwer FTP, serwer SSH, 

serwer DHCP, firewall, NAT, serwer i klient NTP, zarządzanie kontami IP, 

monitorowania zdarzeń systemowych, kontrola pasma, filtrowanie pakietów, 

usługa restartująca router w przypadku awarii lub uszkodzenia sieci, testowanie 

przepustowości łącza,  

Zawartość Kabel zasilający, zasilacz, kabel USB, uchwyty Rack do montażu w szafie 19”  

Gwarancja 2 lata 

 

24. Zasilacz awaryjny UPS 

Zasilacz awaryjny UPS 

Moc pozorna/Moc 

rzeczywista 
650VA/395W 

czas podtrzymania P 

max. / P 0,5 / P 0,25 
1 / 6 / 19 min 

Zabezpieczenie przed 

przeciążeniem 
bezpiecznik na wejściu 5A / 250V 

Interfejs komunikacyjny USB  

Informacje dodatkowe 

czas przełączenia 2 - 6 ms, kontrolki LED monitorujące stan UPS, wspierane systemy 

operacyjne, sygnalizacja dźwiękowa,  układ automatycznej regulacji napięcia (AVR), 

auto-test i ochrona całkowitego rozładowania akumulatora 

Zawartość kabel zasilający, kabel komunikacyjny USB, oprogramowanie,  

Gwarancja 2 lata 

 

25. Switch 19” 

Switch 19” 

Porty 48 portów RJ-45 Gigabit Ethernet 
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Obudowa Rack 19", 1U 

Zawartość Kabel zasilający, uchwyty mocujące 

Gwarancja 3 lata 

 

26. Dysk zewnętrzny 

Dysk zewnętrzny 

Format 2,5” 

Pojemność 2TB 

Interfejs USB 3.0 

Informacje dodatkowe 
256-bitowe szyfrowanie danych AES, aluminiowa obudowa, kabel USB 3.0 , kabel 

USB Typ C 

Gwarancja 2 lata 

 

27. Podstawa mobilna do monitora 

Stojak do monitora interaktywnego dostarczony od tego samego producenta co Monitor dotykowy 65” 

Opis Obciążenie maksymalne 150 kg, regulacja w zakresie 180 mm, półka przewidziana na komputer 

lub inne akcesoria, kolor czarny, stabilna konstrukcja, gumowe kółka umożliwiające wygodne i 

ciche przesuwanie statywu, blokada kółek zwiększająca bezpieczeństwo instalacji, konstrukcja 

dopasowana do wielkości monitora 

Gwarancja 2 lata 

 

II. Oprogramowanie 

a) Windows 10 Professional PL 

1) Dostarczane przez Wykonawcę komputery muszą posiadać zainstalowane 64 bitowe systemy operacyjne 

Microsoft Windows 10 Professional w polskiej wersji językowej. 

2) Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji opisane poniżej: 

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 
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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. 

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.). 

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: 



Strona 25 z 40 

 

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 

3) Wymagania o których mowa w ust. 2 muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 

dodatkowych aplikacji 

4) równowartość o której mowa, oznacza, że zaproponowany system operacyjny będzie spełniał następujące 

warunki: 

1. warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu Microsoft Windows 

10 Professional PL 64-bit 

2. system równoważny musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z 

systemem Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit 

 

b) Windows 10 Home 64-bit PL: 

1) Dostarczane przez Wykonawcę komputery muszą posiadać zainstalowane 64 bitowe systemy operacyjne 

Microsoft Windows 10 Home w polskiej wersji językowej. 

2) Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania techniczne poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji opisane poniżej: 

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. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, 

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, 

pomoc, komunikaty systemowe, 

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma 

użytkownika – obsługa języka polskiego. 

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem 

„uczenia się” głosu użytkownika. 

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego 

poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez 

administratora systemu Zamawiającego, 

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 

systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 

zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 
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14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest 

komputer, 

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji, 

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, 

zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane 

zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików rożnego 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, 

20. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

21. Obsługa standardu NFC (near field communication), 

22. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 

23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących 

ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

25. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 

a) Login i hasło, 

b) Karty z certyfikatami (smartcard), 

c) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 

26. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 

27. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

28. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej 

IPsec, 

29. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 

odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

30. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 

wskazanych środowiskach, 

31. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 

32. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika 

celem rozwiązania problemu z komputerem, 

33. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu 

służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w 

całości poprzez sieć komputerową, 

34. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 

35. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

36. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy 

dyskowe, usługi katalogowe 

37. Udostępnianie modemu, 

38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z 

możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 

39. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 

40. 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.), 

41. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk 

grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 



Strona 27 z 40 

 

42. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami 

licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

43. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego 

do danych użytkownika, 

44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością 

przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na 

kluczach pamięci przenośnej USB. 

45. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego 

zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych, 

46. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w 

usługach katalogowych. 

47. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany 

języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

3) Wymagania o których mowa w ust. 2 muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 

dodatkowych aplikacji 

4) równowartość o której mowa, oznacza, że zaproponowany system operacyjny będzie spełniał następujące 

warunki: 

1. warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu Microsoft Windows 

10 Home PL 64-bit 

2. system równoważny musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z 

systemem Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit 

 

c) Oprogramowanie biurowe edukacyjne 

1. Oferowane licencje muszą być pojedyncze (tj. na każde stanowisko osobne, nie grupowe) i mogą być typu 

edukacyjnego tj. przeznaczone specjalnie dla szkół, gdyż użytkowane będą w różnych ilościach przez szkoły 

podstawowe. 

2. Dla wyspecyfikowanego w niniejszym rozdziale oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesie na Zamawiającego niewyłączne uprawnienia licencyjne na czas 

nieoznaczony wynikający z zasad licencjonowania określonych przez producenta danego rodzaju oprogramowania, 

tj. nieograniczony w czasie na korzystanie z dostarczonego oprogramowania. 

3. Dostarczone przez Wykonawcę licencje, o ile nie wskazano inaczej, będą w polskiej wersji językowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych opartych o rozwiązania chmury lub rozwiązań 

wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 

6. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można 

przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. 

7. Dostarczone przez Wykonawcę licencje dla oprogramowania, „Pakiet biurowy edukacyjny" muszą pozwalać na: 

a) swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany); 

b) obniżenie wersji oprogramowania (zainstalowanie starszej wersji). 

 

Pakiet biurowy edukacyjny 

1. Wykonawca dostarczy pojedyncze licencje pakietu Microsoft Office 2019 Professional Plus dla edukacji (jedna 

licencja dla jednego kompletnego pakietu Office) lub równoważnego pakietu biurowego. Obowiązek wykazania 

równoważności zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu 

Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania 

biurowego. 
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2. Wykonawca może dostarczyć pakiet równoważny, spełniający następujące wymagania techniczne: 

1) wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na prac osobom nieposiadającym umiejętności technicznych; 

2) oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który 

spełnia następujące warunki: 

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, paz. 526), 

c) zapewnia prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, .DOCX, 

.XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, w tym obsługę formatowania, makr, formuł i formularzy w plikach 

wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016 i MS 

Office 2019, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów; 

3) oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji; 

4) w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 

wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); 

5) do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; 

6) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów, 

b) arkusz kalkulacyjny, 

c) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych, 

d) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

e) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, 

f) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami), 

g) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia 

typu tablet PC z mechanizmem OCR; 

7) edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) edycji formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania 

pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, 

b) wstawianie oraz formatowanie tabel, 

c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 

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

e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,  

f) automatyczne tworzenie spisów treści, 

g) formatowanie nagłówków i stopek stron, 
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h) śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, 

i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

j) określenie układu strony (pionowa/pozioma),  

k) wydruk dokumentów, 

I) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 

m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania 

Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 , 2013, 2016 i 2019 z zapewnieniem bezproblemowej 

konwersji wszystkich elementów (również makr) i atrybutów dokumentu, 

n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 

o) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym 

prawem, 

p) 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; 

8) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać : 

a) tworzenie raportów tabelarycznych, 

b) tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kątowych, 

c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 

operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach 

czasu, 

d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z 

ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, WebService), 

e) tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i 

finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 

f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów 

bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

g) wyszukiwanie i zamianę danych, 

h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 

i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 

j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 

I) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez 

Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019 z 

uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, 

n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; 

9) narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
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a) tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 

- tabel składających się unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i liczbowych, 

- relacji pomiędzy tabelami, 

- formularzy do wprowadzania i edycji danych, 

- raportów; 

b) edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych,  

c) tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów, 

d) połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi z ODBC, plikami 

XML, arkuszem kalkulacyjnym. 

10) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 

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 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, 

I) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019; 

11) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 

a) tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, 

b) tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów, 

c) edycję poszczególnych stron materiałów,  

d) podział treści na kolumny, 

e) umieszczanie elementów graficznych, 

f) wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, 

g) płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, tworzenie tła z obrazów, stosowanie efektów 

do obrazów i tekstu (np. cienia, odbicia, poświaty, obrotów 3-W),  

h) eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, 

i) wydruk publikacji, 
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j) możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK; 

12) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami musi 

umożliwiać: 

a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

b) przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej 

kompresji danych, 

c) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych 

nadawców, 

d) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,  

e) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

f) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów 

bazując na słowach zawartych w tytule i adresie nadawcy i odbiorcy, 

g) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 

h) mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,  

i) zarządzanie kalendarzem, 

j) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników, 

k) przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

I) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 

m) zarządzanie listą zadań, 

n) zlecanie zadań innym użytkownikom, 

o) zarządzanie listą kontaktów, 

p) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 

q) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

r) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

13) narzędzie do tworzenia notatek umożliwia: 

a) rejestrowanie informacji przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu 

tablet PC z mechanizmem OCR, 

b) przechowywanie i udostępnianie informacji. 

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2 muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 

dodatkowych aplikacji. 

4.  Równoważność, o której mowa w ust. 11 oznacza ze zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki: 

1) warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 1; 

2) funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 1; 

3) pakiet równoważny musi zapewniać pełną, równoległą  współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem 

wymienionym w ust. 1. 
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d) Profesor Henry 

Profesor Henry 6.0 – megapakiet 

Media  8 x CD + Książka 

Opis 

- skuteczna nauka 25 000 słów, zwrotów i zdań, 
- ponad 40 godzin nagrań native speakerów, 
- różnorodne udźwiękowione ćwiczenia, 
- ponad 100 filmów wideo i gry językowe, 
- opcja drukowania fiszek ze słówkami, 
- wygodny i nowoczesny interfejs, 
- system inteligentnych powtórek, 
- przygotowanie do matury, FCE i CAE, 
- kurs konwersacji (książka + mp3) - 3 godziny nagrań 

Informacje 
dodatkowe 

Pakiet 5 kursów do kompleksowej i skutecznej nauki języka angielskiego dla 
początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych. Profesor Henry 6.0 
MEGAPAKIET gwarantuje naukę aż 25 000 słów, zwrotów i zdań, dzięki 
multimedialnemu repetytorium przystępnie objaśnia gramatykę, a ponad 40 godzin 
nagrań native speakerów uczy rozumienia ze słuchu i prawidłowej wymowy 

Zawartość pakietu 

Profesor Henry 6.0 - Słownictwo poziom 1 & 2 
Profesor Henry 6.0 - Słownictwo poziom 3 & 4 
Profesor Henry 6.0 - Rozumienie ze słuchu i Konwersacje 
Profesor Henry 6.0 - Gramatyka 
+ GRATIS - Angielski Konwersacje (książka + CD MP3) 

 

Równoważność oprogramowania: 

1. Wykonawca dostarcza oprogramowanie Profesor Henry megapakiet w wersji 6.0. 

2. Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania opisane poniżej: 

- oprogramowanie można stosować z wykorzystaniem tablic interaktywnych 

- oprogramowanie służy do nauki języka angielskiego dla początkujących, średnio zaawansowanych i 

zaawansowanych 

- nauka aż 25 000 słów, zwrotów i zdań, dzięki multimedialnemu repetytorium  

- nauka gramatyki 

- ponad 40 godzin nagrań native speakerów 

- inteligentny system powtórek  

- 25 000 wysokiej jakości nagrań rodowitych Brytyjczyków.  

- możliwość wydrukowania fiszek ze słówkami  

- ponad 100 filmów, nagrań i dialogów, o zróżnicowanej tematyce i z udziałem 16 native speakerów, uczy nie tylko 

rozumienia ze słuchu, lecz także pisania, mówienia i tłumaczenia.  

- 1000 różnorodnych ćwiczeń  

- oprogramowanie przygotowuje do matury, FCE i CAE, w szczególności do części Listening Comprehension i 

Speaking. 

- ilustrowane i w pełni udźwiękowione multimedialne repetytorium przystępnie objaśniające zagadnienia 

gramatyczne - zilustrowane przykładami użycia w praktyce.  

- materiał zawarty w kursie obejmuje cały zakres gramatyki wymagany na egzaminach FCE, CAE i maturze.  

 

- obejmuje ponad 60 dialogów, naukę trudnych słówek i zwrotów oraz zestawy ćwiczeń.  

- ponad 3,5 godziny nagrań native speakerów, które zapoznają z prawidłową wymową oraz pomagają przećwiczyć 

rozumienie ze słuchu i uczyć się metodą powtarzania. 

3. Równoważność, o której mowa w ust. 2 oznacza, że zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki: 
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- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 2; 

- funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 2; 

- pakiet równoważny musi zapewniać pełną , równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem 

wymienionym w ust. 2. 

 

e) Lekcjoteka – matematyka dla klas 4-8 

Lekcjoteka – matematyka dla klas 4-8 

Media  CD 

Opis 

multimedialne materiały na tablicę interaktywną i projektor umożliwiające 
nauczycielowi prowadzenie interesujących zajęć z matematyki w klasach od IV do VI,  
Lekcjoteka wspiera pedagogów na każdym etapie nauczania matematyki w klasach IV – 
VIII.   

Informacje 
dodatkowe 

możliwość użytkowania 1 egzemplarza programu niezależnie przez 6 nauczycieli i 
realizowania przez nich zróżnicowanych scenariuszy lekcji, dopasowanych do potrzeb 
edukacyjnych poszczególnych grup uczniów.  dodatkowych materiałów poprzez portal 

Zawartość pakietu 
Interesujące scenariusze zajęć, duża liczba multimediów, takich jak animacje, 
prezentacje, symulacje i zdjęcia oraz pełna zgodność z podstawą programową 
nauczania matematyki dla klas  4-6 

Równoważność  dla oprogramowania Lekcjoteka – matematyka dla klas 4-8: 

1. Wykonawca dostarcza oprogramowanie Lekcjoteka – matematyka dla klas 4-8  

2. Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania opisane poniżej: 

- zawartość programu: system dziesiątkowy, cechy podzielności, druga i trzecia potęga liczby naturalnej, liczby 

ujemne, ułamki zwykłe, dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych, odejmowanie ułamków dziesiętnych, 

oznaczenia literowe w wyrażeniach matematycznych, równania z jedną niewiadomą,  proste prostopadłe i 

równoległe, miara kąta, rodzaje kątów, kąty przyległe i kąty wierzchołkowe, trójkąty równoboczne i równoramienne, 

konstrukcja trójkąta, suma miar kątów w trójkącie, rodzaje czworokątów, trapez, własności czworokątów, koło i 

okrąg, bryły, walec, stożek, kula, prostopadłościan i sześcian, siatki brył, obwody i pola figur, pole prostokąta i 

kwadratu, pole równoległoboku, rombu i trapezu, pole trójkąta, pole powierzchni całkowitej sześcianu i 

prostopadłościanu, objętość sześcianu i prostopadłościanu, wielokrotność kąta 60° i 45°, procenty, metryczne 

jednostki długości, skala, droga, prędkość, czas, gromadzenie i porządkowanie danych 

- oprogramowanie można stosować z wykorzystaniem tablic interaktywnych i rzutników 

- 35 zagadnień wzbogaconych o scenariusze lekcji w formie drukowanej i elektronicznej 

- 115 animacji, symulacji i ilustracji 

- 70 interaktywnych ćwiczeń, prezentacji, gier i filmów 

- liczne filmy instruktażowe, dotyczące obsługi tablicy, pracy z programem 

- pomysły scenariuszy lekcji w formie drukowanej oraz w formie elektronicznej, w uniwersalnym formacie PDF 

- tryb „Pracuj z lekcją”, umożliwiający nauczycielowi zapoznanie się z możliwościami programu oraz przygotowanie 

scenariuszy zajęć 

- możliwość użytkowania 1 egzemplarza programu niezależnie przez 6 nauczycieli i realizowania przez nich 

zróżnicowanych scenariuszy lekcji, dopasowanych do potrzeb edukacyjnych poszczególnych grup uczniów 

3. Równoważność, o której mowa w ust. 2 oznacza, że zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki: 

- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 2; 

- funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 2; 

- pakiet równoważny musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem 

wymienionym w ust. 2. 

 

f) Mozabook Personal – lata 

Mozabook Personal - 3 lata 
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Media   

Opis 

Oprogramowanie prezentacyjne do pracy w klasie, zaprojektowane na tablice i 

monitory interaktywne. Nauczyciele i uczniowie mogą tworzyć swoje prezentacje i 

wzbogacać je dostępnymi interaktywnymi plikami 3D, filmami edukacyjnymi, zdjęciami 

czy gotowymi zadaniami lub własnymi plikami. 

Oprogramowanie zawiera  aplikacje tematyczne, gry i modele 3D, obejmujących 

wszystkie przedmioty od  klasy pierwszej do ósmej, przykuwające uwagę uczniów i 

ułatwiające zrozumienie treści. 

Informacje 

dodatkowe 

mozaBook oferuje ponad 100 interaktywnych aplikacji i gier, które wspierają rozwój 

umiejętności dzieci i młodzieży a także pobudzają ich kreatywność i chęć 

eksperymentowania. Materiały można w intuicyjny sposób dodać do prezentacji lub 

publikacji w mozaBook. Dzięki internetowej platformie do nauki w domu mozaWeb 

materiały są dostępne także poza szkołą. 

 

Równoważność oprogramowania Mozabook Personal 3 lata: 

1. Wykonawca dostarcza oprogramowanie Mozabook Personal – licencja na 3 lata 

2. Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania opisane poniżej: 

-możliwość tworzenia animowane prezentacje i wzbogacaj je filmami i modelami 3D 

- narzędzia do rysowania z intuicyjnym interfejsem użytkownika 

- wbudowana linijka, kątomierz czy cyrkiel ułatwiające kreślenie precyzyjnych figur geometrycznych bez większego 

wysiłku. 

- biblioteka zawierająca ponad 1000 animowanych modeli 3D 

- platforma, dzięki uczniowie mogą też samodzielnie korzystać z materiałów 3D poza szkołą. 

- możliwość przygotowania testów korzystając z wbudowanego Edytora 

- możliwość dołączania testów do prezentacji 

- duża ilości modeli testów i ćwiczeń (wielokrotnego wyboru, dopasowywanie, puzzle, krzyżówka, znajdź błąd, 

uzupełnij, ułóż w kolejności, oznacz na mapie, uzupełnij tabelę etc.) 

- możliwość wzbogacania testów zdjęciami, rysunkami, filmami lub plikami dźwiękowymi pochodzącymi z 

wewnętrznej biblioteki , z Internetu (np. z YouTube) lub z własnych zasobów. 

3. Równoważność, o której mowa w ust. 2 oznacza, że zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki: 

- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 2; 

- funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 2; 

- pakiet równoważny musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem 

wymienionym w ust. 2. 

 

g) „Sprytne kostki” Didacta 

Sprytne kostki -  

Opis 

Sprytne kostki - program edukacyjny dla przedszkolaków i uczniów pierwszych trzech 

klas szkoły podstawowej. Dzieci przyswoją sobie i utrwalą wiedzę i umiejętności, które 

potrzebne są przed pójściem do szkoły oraz w ciągu pierwszych trzech lat nauki 

szkolnej. Głównymi motywami pojawiającymi się w programie są interaktywne 

drewniane kostki oraz liczydło, a więc przedmioty, z którymi uczniowie z pewnością 

mieli kontakt podczas pierwszych lat nauki. 

Zawartość pakietu 

Alfabet – literom alfabetu towarzyszą obrazki przedstawiające słowa zaczynające się tą 

literą lub zawierające tę literę. 

Liczby, kolory i kształty – zapoznanie się z liczbami 1-12, poza tym z podstawowymi 

kolorami i kształtami. 

Liczydło – działa tak samo, jak tradycyjne liczydło, ponadto wynik jest natychmiast 

wizualizowany. 



Strona 35 z 40 

 

Zwierzęta – zarówno domowe, jak i dziko żyjące w naszej strefie klimatycznej oraz 

zwierzęta egzotyczne. 

Owoce i warzywa – najbardziej znane owoce i warzywa wraz z przedstawieniem ich 

wyglądu po przekrojeniu. 

Rzeczy wokół nas – środki transportu, domowe sprzęty, ubrania, zabawki, zjawiska 

przyrodnicze itd. 

Ludzkie ciało – przedstawione są poszczególne części ciała wraz z umiejscowieniem 

danej części ciała w ludzkim ciele. 

Kalendarz – dni tygodnia, miesiące oraz pory roku. 

Zegar – możliwość dowolnego ustawiania czasu przy pomocy wskazówek (co kwadrans). 

 

Równoważność oprogramowania: 

1. Wykonawca dostarcza oprogramowanie Sprytne kostki . 

2. Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania opisane poniżej: 

- oprogramowanie można stosować z wykorzystaniem tablic interaktywnych 

- 25 różnych gier:  

Gry z literami – m.in. znajdywanie i uzupełnianie liter w słowach, szukanie słów zaczynających się lub kończących 

daną literą, układanie liter w słowa.  

Gry matematyczne – klasyczne zadania liczbowe, uzupełnianie wyników i znaków w zadaniach, porównywanie liczb, 

uzupełnianie szeregów liczb.  

Gry logiczne, rozwijające również spostrzegawczość – układanie według wielkości, uzupełnianie ciągów logicznych 

oraz gry typu memory: z literami, obrazkami lub dźwiękami.  

Gry z czasem – określanie która godzina, ustawianie czasu na zegarze.  

Gry z kolorami i kształtami – szukanie różnych kolorów i kształtów, kolorów i rzeczy, przedmiotów i kształtów.  

Inne gry – układanie obrazków, wskazywanie części ludzkiego ciała, określanie, co jest owocem, a co warzywem. 

- większość gier ma do wyboru trzy stopnie trudności. 

- system nagród stanowiący informację zwrotną dla nauczyciela czy rodzica, którzy dowiadują się, co dziecko 

ćwiczyło, jak często i z jakim sukcesem. 

- program można dostosowywać do aktualnych możliwości i potrzeb dziecka: 

3. Równoważność, o której mowa w ust. 2 oznacza, że zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki: 

- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 2; 

- funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 2; 

- pakiet równoważny musi zapewniać pełną , równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem 

wymienionym w ust. 2. 

 

h) Eduterapeutica „Dysleksja” 

Eduterapeutica Dysleksja 

Opis 

Program przeznaczony dla nauczycieli, terapeutów prowadzących zajęcia terapeutyczne 

z dziećmi mającymi trudności z pisaniem, czytaniem bądź liczeniem. Jest przeznaczony 

do pracy terapeutycznej dzieci w wieku 5 -9 lat 

Informacje 

dodatkowe 

Eduterapeutica Dysleksja to multimedialny program do pracy z dziećmi wykazującymi 

specyficzne trudności w nauce czytania i pisania, umożliwiający przeprowadzenie oceny 

gotowości szkolnej oraz oceny ryzyka dysleksji. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy 

zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii 

ucznia. 

Dzięki aplikacji nauczyciel lub terapeuta może przeprowadzać diagnozy, które określą 

funkcje językowe, wzrokowe, pamięć czy myślenie dziecka. 

Zawartość pakietu 

płytę DVD-ROM z nową wersją programu 

poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi 

wydrukowany komplet kart pracy – aż 184 karty! 

komplet kolorowych naklejek 
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zestaw nowych, autorskich pomocy tradycyjnych – Bingo literowe, Alfabet oraz 

Rozsypanki sylabowe 

Równoważność oprogramowania: 

1. Wykonawca dostarcza oprogramowanie Eduterapeutica Dysleksja. 

2. Wykonawca może dostarczyć rozwiązanie równoważne spełniające następujące wymagania opisane poniżej: 

- wersja językowa: polska 

- ilość stanowisk: 1 - dla firm, otwarta dla szkoły - nieograniczona liczba stanowisk w obrębie placówki edukacyjnej 

- typ licencji: Komercyjna 

- ważność licencji: Wieczysta 

- wersja z aplikacją terapeuty 

- ćwiczenia dostępne w terapii: 

a) uzupełnianie wyrazów poprzez dopisywanie liter i sylab 
b) dzielenie wyrazów na sylaby 
c) oddzielanie słów od siebie 
d) układanie zdań 
e) ćwiczenia z pamięci i ze słuchu 
f) przeznaczone do wydruku karty ćwiczeń grafomotorycznych 

- ćwiczenia przygotowane w kilku wersjach, o różnych stopniach trudności, co zapewnia możliwość ich dostosowania 

do wieku i poziomu umiejętności, a także wykorzystywania w kolejnych etapach zajęć 

- ćwiczenia pozwalające na opanowanie u dziecka umiejętności koncentracji uwagi, sylabizowania i budowy zdań, 

czytania i pisania czy poprawnego ortograficznie pisania 

- ćwiczenia terapeutyczne wykorzystujące uznaną powszechnie metodę 18 struktur 

- 330 ćwiczeń oraz 137 kart pracy 

- wraz z programem dostarczane są naklejki będące formą nagradzania dzieci za poprawnie wykonane ćwiczenia 

oraz ćwiczenia do wydruku takie jak karty pracy oraz wskazówki dla terapeutów. 

3. Równoważność, o której mowa w ust. 2 oznacza, że zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki: 

- warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 2; 

- funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 2; 

- pakiet równoważny musi zapewniać pełną , równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z pakietem 

wymienionym w ust. 2. 

 

i) Oprogramowanie biurowe 

1. Oferowane licencje muszą być pojedyncze (tj. na każde stanowisko osobne, nie grupowe)  

2. Dla wyspecyfikowanego w niniejszym rozdziale oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesie na Zamawiającego niewyłączne uprawnienia licencyjne na czas 

wynikający z zasad licencjonowania określonych przez producenta danego rodzaju oprogramowania, a jeśli ten nie 

jest ograniczony czasowo - na czas nieoznaczony, tj. nieograniczony w czasie na korzystanie z dostarczonego 

oprogramowania. 

3. Dostarczone przez Wykonawcę licencje, o ile nie wskazano inaczej, będą w polskiej wersji językowej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych opartych o rozwiązania chmury lub rozwiązań 

wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu. 

6. Pliki programów edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można 

przechowywać online i uzyskiwać do nich dostęp przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom. 

7. Dostarczone przez Wykonawcę licencje dla oprogramowania, „Pakiet biurowy" muszą pozwalać na: 

a) swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany); 

b) obniżenie wersji oprogramowania (zainstalowanie starszej wersji). 
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Oprogramowanie biurowe 

1. Wykonawca dostarczy pojedyncze licencje pakietu Microsoft Office 2019 Home & Business (jedna licencja dla 

jednego kompletnego pakietu Office) lub równoważnego pakietu biurowego. Obowiązek wykazania równoważności 

zaoferowanego pakietu oprogramowania biurowego leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien 

przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność pakietu oprogramowania biurowego. 

2. Wykonawca może dostarczyć pakiet równoważny, spełniający następujące wymagania techniczne: 

1) wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 

a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na prac osobom nieposiadającym umiejętności 

technicznych; 

2) oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym 

formacie, który spełnia następujące warunki: 

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, paz. 526), 

c) zapewnia prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: .DOC, 

.DOCX, .XLS, .XLSX, .XLSM, .PPT, .PPTX, w tym obsługę formatowania, makr, formuł i formularzy w 

plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 i MS 

Office 2016, bez utraty danych oraz bez konieczności reformatowania dokumentów; 

3) oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji; 

4) w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 

wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy); 

5) do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim; 

6) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów, 

b) arkusz kalkulacyjny, 

c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

d) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami), 

7) edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) edycji formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 

sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 

bliskoznacznych i autokorekty, 

b) wstawianie oraz formatowanie tabel, 

c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 

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

e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,  
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f) automatyczne tworzenie spisów treści, 

g) formatowanie nagłówków i stopek stron, 

h) śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, 

i) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

j) określenie układu strony (pionowa/pozioma),  

k) wydruk dokumentów, 

I) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 

m) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 , 2013, 2016 i 2019 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów (również makr) i atrybutów 

dokumentu, 

n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 

o) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z 

obowiązującym prawem, 

p) 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; 

8) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać : 

a) tworzenie raportów tabelarycznych, 

b) tworzenie wykresów liniowych (wraz z linią trendu), słupkowych, kątowych, 

c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych 

finansowych i na miarach czasu, 

d) tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne 

z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, WebService), 

e) tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę 

statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 

f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 

wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

g) wyszukiwanie i zamianę danych, 

h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 

i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 

j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 

I) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
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m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez 

Zamawiającego oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2016 i 

2019 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, 

n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji; 

9) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 

a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 

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 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, 

I) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą posiadanego przez Zamawiającego 

oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016 i 2019; 

10) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami musi umożliwiać: 

a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

b) przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem 

efektywnej kompresji danych, 

c) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców, 

d) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,  

e) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

f) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 

katalogów bazując na słowach zawartych w tytule i adresie nadawcy i odbiorcy, 

g) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i 

adresatów, 

h) mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie,  

i) zarządzanie kalendarzem, 

j) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień 

użytkowników, 

k) przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
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I) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 

m) zarządzanie listą zadań, 

n) zlecanie zadań innym użytkownikom, 

o) zarządzanie listą kontaktów, 

p) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 

q) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

r) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

3. Wymagania, o których mowa w ust. 2 muszą zostać spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 

dodatkowych aplikacji. 

4.  Równoważność, o której mowa w ust. 2 oznacza ze zaproponowany pakiet będzie spełniał następujące warunki: 

1) warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie są gorsze niż licencja produktu określonego w ust. 

1; 

2) funkcjonalność pakietu równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności pakietu określonego w ust. 

1; 

3) pakiet równoważny musi zapewniać pełną, równoległą  współpracę i pełną funkcjonalną zamienność z 

pakietem wymienionym w ust. 1. 

 

 

 


