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Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „EDUKACJA W GMINIE ŻYRZYN” 

Lp. Nazwa Minimalne wymagane parametry Ilość 

1 
Komputer 
przenośny z 
oprogramowaniem 

1. Procesor do komputerów mobilnych osiągający według testów PassMark CPU Mark wynik 
minimum 7600 punktów, wynik testu zaproponowanego procesora powinien znajdować się na 
stronie internetowej https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

2. Rodzaj dysku SSD |Solid State Disc| (FLASH memory) 
3. Pojemność pamięci FLASH 256 GB 
4. Zainstalowana pamięć 8 GB, Maksymalna wielkość pamięci 16 GB 
5. Ilość banków pamięci 2 szt., Ilość wolnych banków pamięci 1 szt. 
6. Wyświetlacz LCD, Maksymalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080, Przekątna ekranu LCD 15,6 cali 
7. Typ ekranu TFT Full-HD [LED] anti-glare 
8. Karta graficzna z własną pamięcią osiągająca według testów PassMark G3D Mark minimum 790 

punktów, wynik testu zaproponowanej karty graficznej powinien znajdować się na stronie 
internetowej http://www.videocardbenchmark.net/index.php  

9. Karta dźwiękowa 
10. Bezprzewodowa karta sieciowa - Chipset bezprzewodowej karty sieciowej Intel Dual Band 

Wireless-AC 8260 lub równoważna 
11. Urządzenia wskazujące TouchPad 
12. Klawiatura numeryczna  
13. Złącza zewn.  

1) 2x USB 3.0 
2) 1x USB 2.0 
3) 1 x HDMI 
4) 1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 
5) 1x RJ-45 (LAN), 1x10/100/1000BaseT Gigabitethernet (RJ45) 
6) 1x DC-In (wejście zasilania) 
7) 1x wejście słuchawkowe i mikrofonowe 
8) Czytnik kart pamięci, typy odczytywanych kart pamięci SecureDigital Card lub równoważne 

22 szt. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.videocardbenchmark.net/index.php
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14. Bluetooth  
15. Wyposażenie standardowe:  

1) Kamera internetowa 
2) Głośniki 
3) Mikrofon 
4) zasilacz sieciowy 

16. Oprogramowanie - Zainstalowany system operacyjny klasy PC. Architektura systemu operacyjnego 
64-bit polska wersja językowa 

17. Zainstalowany pakiet biurowy polska wersja językowa - Office 2016 lub równoważny tj. pakiet 
biurowy pochodzący od jednego producenta zawierający min. edytor teksty, arkusz kalkulacyjny, 
program do obsługi bazy danych, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program do 
obsługi poczty elektronicznej i kalendarza, Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań 
abonamentowych i „chmurowych”. 

18. Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) z przyciskiem, 
19. Uruchomienie i pierwsza konfiguracja komputerów należy do obowiązków Wykonawcy. 

2 
Laserowe 
urządzenie 
wielofunkcyjne 

1. technologia druku laserowa (kolor), 
2. prędkość druku mono min. 20 str/min. 
3. skanowanie i kopiowanie obustronne, 
4. skanowanie do wybranego katalogu, katalogu wspólnego, skanowanie do e-maila, skanowanie do 

pamięci USB, 
5. funkcja pomijania pustych stron, 
6. kopiowanie wielokrotne,   
7. rozdzielczość druku 1200 x 600dpi, 
8. druk obustronny w standardzie,   
9. dotykowy ekran LCD, 
10. min. wyjścia USB 2.0, Ethernet, WiFi, możliwość pracy w sieci 
11.  2 dodatkowe komplety tonerów producenta sprzętu 
Uruchomienie i pierwsza konfiguracja urządzenia należy do obowiązków Wykonawcy. 

1 szt. 
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3 
Wykonanie 
instalacji sieci 

Lp. MATERIAŁY  J. M. ILOŚĆ 

1.  Kabel UTP kat. 6 op. 2 

2.  Listwa kablowa kpl. 1 

3.  Materiały montażowe (dyble, opaski) kpl. 1 

4.  Gniazdo UTP kat. 6 kompletne podwójne szt. 12 

5.  Patchpanel kat. 6, 24 x RJ45 szt. 1 

6.  Patchcord kat. 6, 0,5 m szt. 28 

7.  Szafa wisząca 9U, 19” 600x600 szt. 1 

8.  
Switch 24 porty GbE PoE + 4 x GbE combo (RJ45/SFP)  

zarządzalny 
szt. 1 

9.  Switch 8 portów do zasilania Access Point wi-fi 150W szt. 1 

10.  

Access Points 2,4GHz/5Ghz, 802.11 a/b/g/n/ac , min 3 anteny 

zysk z anteny min: 3 dBi, WEP, WPA-PSK, WPA/WPA2, 

TKIP/AES, liczba klientów min 200, zasilacz PoE 

szt. 4 

Wykonanie instalacji sieci po uzgodnieniu z dyrektorem placówki. 

1 komplet 

4 Kamera HD 

1. nagrywanie obrazu: min. FullHD (1080p) 
2. dźwięk Dolby Digital; 
3. minimalna rozdzielczość: 12 MPix 
4. zbliżenie optyczne minimum 10x 
5. zbliżenie cyfrowe minimum 100x 

1 szt. 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „EDUKACJA W GMINIE ŻYRZYN” 

6. optyczny stabilizator obrazu 
7. obsługiwane nośniki pamięci min.: karta SD, karta SDHC, karta SDXC 
8. ekran LCD minimum 3” 
9. menu w języku polskim 
10. WiFi 
11. wyjście HDMI 
12. złącze USB 2.0 
13. wyposażenie: akumulator litowo - jonowy, instrukcja obsługi w języku polskim, kabel AV, kabel 

HDMI, kabel USB, zasilacz sieciowy, karta pamięci min. 64 GB, ładowarka, osłona obiektywu, 
pasek, torba. 

5 
Projektor 
multimedialny 

1. Projektor krótkoogniskowy, 
2. Technologia wyświetlania DLP, 
3. Minimalna rozdzielczość: 1280 x 800 (WXGA), 
4. Minimalna jasność 2500 ANSI Lumenów 
5. Proporcje obrazu: 16:10 
6. Złącza  przynajmniej: Wejście D-sub 15pin  x 2; Wyjście D-sub 15pin  x 1; Composite Video in (RCA)  

x 1; S-Video in (Mini DIN 4pin)  x 1; HDMI  x 1; Audio in (Mini Jack)  x 1; Audio out (Mini Jack)  x 1; 
7. Akcesoria w zestawie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot/baterie, Kabel VGA Kabel 

zasilający, mocowanie ścienne/sufitowe 

1 szt. 

6 Program graficzny 

Program graficzny CorelDRAW EDU License lub równoważny tj. oprogramowanie służące do 
projektowania elementów graficznych projektu sieci, zawiera funkcjonalności: 

1) do obróbki grafiki wektorowej,  
2) do obróbki grafiki rastrowej, 
3) zarządzania czcionkami 
4) tworzenia zrzutów ekranowych; 
5) tworzenie materiałów do druku, 
6) obróbka prac w kolorach CMYK 
7) możliwość edycji plików formatu .cdr  

15+1 szt 
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Wymóg: musi być kompatybilne z systemem MS Windows, wszystkie funkcjonalności / moduły muszą 
pochodzić od jednego producenta oprogramowania. 

7 
Ekran 
interaktywny 

1. Monitor dotykowy LED o przekątnej min. 65", rozdzielczość: FullHD (1920 x 1080), jasność: 350 
cd/m2, kontrast: 1100:1. 

2. Typ złączy min.: mini jack 3.5 mm, Composite (CVBS), HDMI (2 szt.), VGA (1 szt.) 
3. Wejścia audio 3 x mini jack 3.5 mm, 
4. Porty komunikacyjne RJ-45, RS232, USB (3 szt.), 
5. Połączenie z komputerem – USB, 
6. Wbudowane głośniki.  
7. Żywotność panelu min. 30 000 h.  
8. Narzędzie dotyku – pisak lub palec 

1 szt. 

UWAGA! 

Zgodnie z dokumentem „Rekomendacje dotyczące realizacji działań: „Zakup sprzętu ICT, wg standardów ujętych w programie rządowym „Cyfrowa szkoła” 

oraz „Rozwijanie umiejętności  wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu wszystkich przedmiotów” wydanym przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej oferowany sprzęt musi spełniać poniższe wymagania: 

1. posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; 

2. posiadać certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu; 

3. w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0 lub równoważnej; 

4. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; 

5. posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; 

6. posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata (okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i został opisany w 

rozdziale XXI SIWZ 


