
    
Chotcza, dnia 09.10.2019 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Zamówienie publiczne o wartości poniżej równowartości kwoty 30 tysięcy euro nie jest objęte 

przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1986 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

 

Gmina Chotcza zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym „Utworzenia nowej 

pracowni językowej w szkole”. 

 

1. Tryb udzielenia zamówienia i opis przedmiotu zamówienia 

1) Zamówienie realizowane będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz 

Zarządzeniem Wójta Gminy Chotcza Nr 86/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie 

regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

2) Przedmiotem zamówienia jest utworzenie nowej pracowni językowej w Publicznej 

Szkole Podstawowej w Chotczy, tj.: 

a) Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury zasilającej dla instalowanych 

urządzeń; 

b) Dostawy i montażu specjalizowanych mebli oraz osprzętu do nauki języka 

obcego; 

c) Dostawy, konfiguracji i uruchomienia laptopów dla uczniów i nauczyciela; 

d) Instalacji, konfiguracji i uruchomienia odpowiedniego oprogramowania; 

e) Instalacji, konfiguracji i uruchomienia tablicy interaktywnej wraz z projektorem 

oraz drukarki. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

2. Nazwy i kody  CPV przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych    

32322000-6 urządzenia multimedialne 

32342100-3 słuchawki 

31324400-6 kable przyłączeniowe 

30231300-0 monitory ekranowe 

30200000-1 urządzenia komputerowe 

39160000-1 meble szkolne 



    
51600000-8 usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych 

30213100-6 – komputery przenośne 

 

Wszystkie zakupione materiały i sprzęt winny być opatrzone naklejką (logotypy) odnoszącą się do 

realizowanego Programu, zgodnie ze wzorem określonym. 

 

Pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Partyzanckich w Chotczy 

utworzona w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i 

Językowych”.                            

3. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym: 

1) Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem 

zamówienia; 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie; 

3) Posiadają odpowiednim potencjałem do wykonania zamówienia; 

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

5) Wykonanie zamówienia (termin wykonania zamówienia): do 15.11.2019 r. 

6) Udzielenie gwarancji – 2 lata od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

4. Lista dokumentów wymaganych od Wykonawcy 

1) Formularz ofertowy 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

3) Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej. 

4) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

5. Sposób przygotowania oferty 

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującym kryterium – 

cena (100 %). 

3) Cena musi zawierać wszystkie elementy, które są niezbędne do realizacji 

zamówienia wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik do zapytania 

ofertowego). 

4) Wykonawca sporządzi wykaz sprzętu (tabela w formularzu ofertowym) i określi 

jednostkową cenę za poszczególne elementy zamówienia oraz poda model 

urządzenia i producenta. 

5) Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona jako cena brutto w złotych 

polskich, wraz z kosztami Wykonawcy, wg obowiązujących przepisów na dzień 



    
sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny 

i jednoznaczny. 

6) Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7) Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa jest ceną brutto, to znaczy 

obejmuje wszystkie daniny publiczne (w szczególności podatek VAT). 

8) Oferta, jak również wszystkie dokumenty, stanowiące integralną część Oferty, 

muszą być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane 

przez Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej 

przez upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” 

(podpis i data poświadczenia). 

9) Formularz ofertowy oraz oświadczenia, stanowiące integralną część Oferty, muszą 

być przedstawione w formie oryginału, wszystkie inne dokumenty składane przez 

Wykonawcę w Ofercie mogą być złożone w postaci kserokopii poświadczonej przez 

upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy „za zgodność z oryginałem” (podpis i 

data poświadczenia). 

10) Ewentualne dokumenty sporządzone w języku obcym mogą być złożone wyłącznie 

wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 

11) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami i dokumentami 

składającymi się na ofertę były ponumerowane oraz parafowane przez Wykonawcę. 

12) Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki mogą być dokonane 

wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz naniesione obok zapisu 

przekreślonego – zapisu poprawnego. 

13) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

14) Zamawiający zawrze umowę zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszym 

Zapytaniu ofertowym. 

 

6. Dodatkowe informacje 

1) Po dokonaniu oceny ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający 

poinformuje za pośrednictwem e-mail. 

2) Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

3) Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent. 

4) Zamawiający zastrzega sobie, że wybór najkorzystniejszej spośród złożonych ofert 

nie stanowi zawarcia umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi 

przyjęcia oferty. 

5) Wybrany Wykonawca zostanie zaproszony przez Zamawiającego do podpisania 

umowy. 

 

7. Sposób, miejsce i termin złożenia oferty 

1) Termin składania ofert do dnia 17.10.2019 r. do godziny 10:00 w Urzędzie Gminy 

w Chotczy, Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, w zamkniętych kopertach z 

dopiskiem: „Utworzenie nowej pracowni językowej w szkole”.  

2) Zamawiający zwróci ofertę źle opisaną. 

 



    
 

8. Prawo zamawiającego do unieważnienia zapytania ofertowego 

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyn  oraz do zwrócenia się do Wykonawców z prośbą  o wyjaśnienie i 

uzupełnienie złożonych ofert. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyłonienia żadnego z Wykonawców bez podania 

przyczyny. 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych przy zamówieniach publicznych  

o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro w Urzędzie Gminy w Chotczy 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 

1. Administrator danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Chotczy jest Wójt 

Gminy. Dane adresowe: Chotcza – Józefów 60, 27-312 Chotcza, tel: (48) 37-51-032. Adres e-mail: 

ug@chotcza.pl 

  

2. Inspektor Ochrony Danych: 

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych w następujący sposób: 

 drogą elektroniczną: rodo@chotcza.pl 
 telefonicznie: (48) 3751032 wew. 23 

 pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

osobowych  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne  do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), w celu udzielenia zamówienia 

publicznego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w 

Chotczy, a także w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Podstawą prawną powyższych 

działań jest zgoda Wykonawcy wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu. 

 

4. Odbiorcy danych osobowych: 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

1) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego jest jawne. 

2) na potrzeby kontroli przebiegu zamówienia publicznego, w szczególności: Urząd Zamówień 

Publicznych, Komisja Rewizyjna, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, 

https://www.powiatgora.pl/files/9138/rozporzadzenie_parlamentu_europejskiego_i_rady_ue_rodo.pdf


    
Urząd Skarbowy, ZUS, UOKIK, NIK, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki i inne 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

3) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe . 

 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia. W przypadku realizacji zamówienia poprzez zlecenie czas przechowywania dokumentacji 

wynosi 5 lat. 

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

posiada Pani/Pan: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

4) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych; 

nie przysługuje Pani/Panu: 

1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

3)  

 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania 

danych osobowych: 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku nie podania przez 

Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie 

zadania, co może skutkować nie udzieleniem zamówienia. 

 

9. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu 

podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.  

 

 

 

______________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. 



    
 

FORMULARZ OFERTY 

 

Na wykonanie: „Utworzenie nowej pracowni językowej w szkole” 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………………………………………………………. 

NAZWA 

……………………………………………………………………………………………….. 

ADRES 

……………………………………………………………………………………………….. 

NIP 

……………………………………………………………………………………………….. 

NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

l.p. Oferowany przedmiot 

zamówienia – 
[pozycje podlegające 

wycenie] 

Cena 

jednostko

wa netto 

Ilość Wartoś

ć netto 

Staw

ka 

VAT 

w % 

Wartość 

podatku 

VAT1 

Wartość 

brutto2 

Proponowane 

urządzenie 

1  2  3  4  5 =  

kol 3 x 

kol 4  

6  7 =  

kol. 5 x 

kol. 6  

8 = kol. 5+ 

kol. 7  

 

1. Komputer przenośny 

dla ucznia z 

oprogramowaniem w 

wersji dla edukacji 

 20szt.      Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

Nazwa 

oprogramowania 

……………………….. 

 

2. Komputer przenośny 

dla nauczyciela 

oprogramowaniem w 

wersji dla edukacji 

 1szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

Nazwa 

oprogramowania 

……………………….. 

 

3. Tablica multimedialna 

z oprogramowaniem + 

projektor +montaż  

 1szt.     Tablica multimedialna 

Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

 

Projektor  

Producent……………. 

Nazwa……………….. 



    
Symbol ……………… 

 

4. Drukarka laserowa 

kolorowa  

 1 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

5. Wykonanie punktu 

zasilania  

 26 szt.      

6. Jednostka centralna 

systemu   

 1 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

 

7. Oprogramowanie 

sterujące PC 

 1 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

 

8. Monitor dotykowy 

wbudowany trwale do 

blatu biurka lektora 

 1 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

 

9. Oprogramowanie 
magnetofonu cyfrowego 
z trenerem wymowy 

 1 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

 

10. Słuchawki z 

mikrofonem  

 21 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

 

 

 

11. Głośnik montowany w 
blendzie biurka 
lektorskiego 

 2 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

 

 

 

12. Biurko nauczycielskie  1 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

 

 

13. Stolik uczniowski 2 

osobowy 

 10 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

 

 

14. Krzesło nauczyciela  1 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

 

 



    
 

15. Krzesło uczniowskie  20 szt.     Producent……………. 

Nazwa……………….. 

Symbol ……………… 

 

 

RAZEM        

 

1) W zakresie, w jakim wykonawca oświadczył, że wybór oferty będzie powodował po stronie zamawiającego 

obowiązek podatkowy, wykonawca w odpowiednich pozycjach w rubryce wartość podatku VAT [%]” wpisuje 

słowo “odwrócony”  

2) Dla pozycji, w których podatek VAT rozlicza zamawiający – odwrotne obciążenie – wartość netto będzie 

równa wartości brutto  

a.  Oświadczam/y, że złożona oferta (zaznaczyć właściwe): 
nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług; 

 

prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, jednocześnie wskazuje/emy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku:  

L.p. Nazwa (rodzaj) 

towaru lub usługi  
 

Wartość netto bez 

kwoty podatku 

VAT  

Stawka podatku 

VAT  

Wartość podatku VAT, 

którego odprowadzenie leży 

po stronie zamawiającego  

     

     

     
 

UWAGA: Wypełnia wyłączenie wykonawca, którego oferta generuje obowiązek doliczenia wartości podatku 

VAT do wartości ceny netto oferty np. w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, mechanizmu 

odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług, importu 

usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu 

cen ofertowych podatku VAT. 

 

Oświadczam/y, że niewypełnienie oferty w zakresie wskazanym powyżej oznacza, że złożenie 

oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.  

 
 Oświadczam/my, że:  

a)   Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

b) spełniam i akceptuję wszystkie warunki udziału w postępowaniu zawarte w Zapytaniu 

ofertowym.  

c)Oświadczam, że zdobyłem/łam konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania 

oferty. 

d) Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie elementy przedmiotu zamówienia oraz 

koszty realizacji i nie ulegnie zmianie przez okres związania ofertą oraz przez okres 

realizacji przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które uwzględnia 

wszystkie koszty związane z pełną i prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 
e) Oferuję dostawę pracowni językowej, montaż z uruchomieniem  oraz przeszkolenie kadry.  
f) Zrealizuję przedmiot zamówienia w terminie do 15.11.2019 r. 

g) Akceptuję warunki zapytania ofertowego i zobowiązuję się, w przypadku wyboru 

mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 



    
zamawiającego na warunkach określonych w załączniku do zapytania ofertowego, w miejscu i 
terminie wskazanym przez zamawiającego.  

h)Oświadczam, że oferta spełnia wszystkie parametry specyfikacji technicznej zawarte                          
w zapytaniu ofertowym. 

i) Zdobyłem/am konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania 
i złożenia oferty.  

j) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  

      k) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych,  od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia  publicznego w niniejszym postępowaniu. 
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art.14 ust.5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

2. Załączniki do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) …………………………………………………………………………………….. 

2) …………………………………………………………………………………….. 

3) …………………………………………………………………………………….. 

4) …………………………………………………………………………………….. 

 

Miejscowość ………………………, dnia …………………………….. 

 

 

…………………………………………..…………………….. 
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str.1). 



    
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę na realizację zamówienia publicznego: „Utworzenie nowej pracowni 

językowej w szkole”, oświadczam/my że,: 

1. Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie. 

3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

5. Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

6. W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są 

aktualne, zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

 

Data: ………………………… 

……………………………………………………………… 
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy wraz z jej/ich pieczątkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

OPS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Komputer przenośny  z oprogramowaniem wersji edukacyjnej dla ucznia 20 szt. 
( wymagane podanie producenta oferowanego sprzętu / modelu / nazwy produktu / nazwy oprogramowania  ) 

lp Nazwa komponentu Parametry wymagane 

1 Procesor  Procesor powinien osiągać w rankingu  wydajności PassMark, CPU Benchmarks, co najmniej 
wynik 5500 punktów Passmark CPU Mark.  
 
Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/  w zakładce Benchmarks, w kategorii 
CPU Benchmarks.  
 
Zamawiający do oceny ofert będzie brał pod uwagę wyniki procesorów CPU publikowane w 
okresie od dnia 23-09-2019 do dnia ostatecznego terminu składania ofert. Jeśli procesor spełni 
wymagania wydajnościowe publikowane dowolnego dnia z tego okresu, to zamawiający uzna, 
że procesor spełnia wymagania zamawiającego. 
 
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego 
z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w 
ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w 
samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 

2 Płyta główna  Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. 
Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub 
logiem producenta oferowanego komputera. 

3 Pamięć DDR4, co najmniej 8GB, częstotliwość co najmniej 2666 MHz 
4 Grafika  Osiągająca średnią wydajność co najmniej 1000 punktów w rankingu  Passmark, Videocard 

Benchmarks. 
 
Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/  w zakładce Benchmarks, w kategorii 
Videocard Benchmarks. 
 
Zamawiający do oceny ofert będzie brał pod uwagę wyniki procesorów GPU publikowane w 
okresie od dnia 23-09-2019 do dnia ostatecznego terminu składania ofert. Jeśli procesor spełni 
wymagania wydajnościowe publikowane dowolnego dnia z tego okresu, to zamawiający uzna, 
że procesor spełnia wymagania zamawiającego. 

5 Napęd HDD Typu SSD co najmniej  256GB pojemności. Dysk zainstalowany fabrycznie, objęty gwarancją 
producenta komputera 

6 Przekątna ekranu Komputer przenośny typu notebook z ekranem w rozmiarze co najmniej 15,6" o rozdzielczości: 
HD (1920x1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową 

8 Kamera internetowa Kamera internetowa  o rozdzielczości co najmniej 1280x720 pikseli  trwale zainstalowana w 
obudowie matrycy 

9 Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki 
stereo, wbudowany mikrofon 

10 Łączność Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + bluetooth 
11 Rodzaje wyjść / wejść Co najmniej: 

1x HDMI, 
1x RJ-45 (10/100/1000), 2x USB 3.1, 1x USB 2.0 
czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 
współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo lub oddzielne 
gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe 
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

12 Klawiatura Klawiatura wyspowa z wydzielą z prawej strony klawiaturą numeryczną, układ US -QWERTY, 
min 100 klawiszy 

13 Bateria i zasilanie Bateria co najmniej 2-cell (40Whr). Zasilacz o mocy co najmniej 45W, dołączony  przez 
producenta komputera. 

14 Dołączone wyposażenie Myszka optyczna ze złączem USB 
15 Zainstalowany system operacyjny Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do 

użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego 
danego producenta. 
System operacyjny 64bitowy, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, 
niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik umożliwiający 
szybkie przywrócenie systemu lub partycja typu recovery. 
 
System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi 
spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych 
aplikacji: 



    
1) możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet  
2) możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 
producenta systemu; 
3) darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych 
opłat); 
4) internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5) wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana 
z systemem; 
6) konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
7) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
8) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); 
9) interfejs użytkownika działający w trybie graficznym  z elementami 3D, zintegrowana z 
interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które 
użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 
10) zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z 
kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 
wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych; 
11) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 
12) zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi; 
13) wbudowany system pomocy w języku polskim; 
14) możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 
15) możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 
reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
16) wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji 
działających we wskazanych środowiskach; 
17) wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
18) zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
19) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
20) zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 
modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; 
21) oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 
kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
22) możliwość przywracania plików systemowych; 
 
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji 
elektronicznej. Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze. 
 

16 Dodatkowe oprogramowanie Zainstalowany pakiet biurowy musi spełniać przynajmniej następujące funkcjonalności: 
 
Licencje bezterminowe na pakiet biurowy w polskiej wersji językowej dla szkół w wersji 
edukacyjnej uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty 
pakietu biurowego danego producenta pochodząca w oficjalnego kanału sprzedaży producenta 
oprogramowania: 
 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu 
użytkownika. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 
umiejętności technicznych. 
2. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active 
Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu 
operacyjnego stacji roboczej jest automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach 
oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
3. Oprogramowanie umożliwia tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym 
formacie, który spełnia następujące warunki: 
 posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,  
 ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 
Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016.113 t.j), 
 umożliwia wykorzystanie schematów XML, 
 wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie  z Tabelą A.1.1 załącznika 2 
Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2016.113 t.j). 



    
4. Oprogramowanie umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji 
oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 
odbiorców. 
5. W skład oprogramowania wchodzą narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację 
pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język 
skryptowy). 
6. Do aplikacji jest dostępna pełna dokumentacja w języku polskim 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:  
 edytor tekstów, 
 arkusz kalkulacyjny, 
 narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
 narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 
zadaniami). 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
 edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 
sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 
bliskoznacznych i autokorekty, 
 wstawianie oraz formatowanie tabel, 
 wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
 wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
 automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
 automatyczne tworzenie spisów treści, 
 
 formatowanie nagłówków i stopek stron, 
 sprawdzanie pisowni w języku polskim, 
 śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
 określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
 wydruk dokumentów, 
 wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
 pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 
2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 
dokumentu, 
 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji. 
9. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML 
z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu 
umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
10. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) 
umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy 
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 
11. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapis plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  
 tworzenie raportów tabelarycznych, 
 tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 
 tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na 
danych finansowych i na miarach czasu, 
 tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne bazy danych 
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 
 obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i 
rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, 
 tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmian wymiarów oraz 
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 
 wyszukiwanie i zamianę danych, 
 wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
 nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
 formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 
 zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
 zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych 
w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, 
 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji. 
13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:  



    
 przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 
 prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 
 drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
 zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
 nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
 opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
 umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 
wideo, 
 umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
 odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 
arkuszu kalkulacyjnym, 
 możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
 prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze 
lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 
 pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 
PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013 i 2016. 
14. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 
kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
 pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
 filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 
bezpiecznych nadawców, 
 tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
 automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
 tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
 oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
 zarządzanie kalendarzem, 
 udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 
 przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
 zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
 zarządzanie listą zadań, 
 zlecanie zadań innym użytkownikom, 
 zarządzanie listą kontaktów, 
 udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
 przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
 możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji 
elektronicznej. 
Oprogramowanie biurowe musi być zainstalowane na dostarczonym komputerze wraz z 
wprowadzoną licencją na to oprogramowanie. Musi być kompatybilne z zainstalowanym 
systemem operacyjnym. 
Zamawiający nie dopuszcza programów pochodzących od różnych producentów –całość musi 
być zintegrowanym systemem aplikacji biurowych. 

 
2. Komputer przenośny  z oprogramowaniem wersji edukacyjnej dla nauczyciela - 1 szt. 

( wymagane podanie producenta oferowanego sprzętu / modelu / nazwy produktu / nazwy oprogramowania  ) 
 Nazwa komponentu Parametry wymagane 

1 Procesor  Procesor powinien osiągać w rankingu  wydajności PassMark, CPU Benchmarks, co najmniej wynik 7950 
punktów Passmark CPU Mark.  
 
Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/  w zakładce Benchmarks, w kategorii CPU 
Benchmarks.  
 
Zamawiający do oceny ofert będzie brał pod uwagę wyniki procesorów CPU publikowane w okresie od dnia 
23-09-2019 do dnia ostatecznego terminu składania ofert. Jeśli procesor spełni wymagania wydajnościowe 
publikowane dowolnego dnia z tego okresu, to zamawiający uzna, że procesor spełnia wymagania 
zamawiającego. 

 
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego 
źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS 
(tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu 
(tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.). 

2 Płyta główna  Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na 
zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego 
komputera. 

3 Pamięć DDR4, co najmniej 8GB, częstotliwość co najmniej 2666 MHz 
4 Grafika  Osiągająca średnią wydajność co najmniej 1000 punktów w rankingu  Passmark, Videocard Benchmarks. 



    
 
Wynik dostępny na stronie : http://www.passmark.com/  w zakładce Benchmarks, w kategorii Videocard 
Benchmarks. 
Zamawiający do oceny ofert będzie brał pod uwagę wyniki procesorów GPU publikowane w okresie od 
dnia 23-09-2019 do dnia ostatecznego terminu składania ofert. Jeśli procesor spełni wymagania 
wydajnościowe publikowane dowolnego dnia z tego okresu, to zamawiający uzna, że procesor spełnia 
wymagania zamawiającego. 

5 Napęd HDD Typu SSD co najmniej  256GB pojemności. Dysk zainstalowany fabrycznie, objęty gwarancją producenta 
komputera 

6 Przekątna ekranu Komputer przenośny typu notebook z ekranem w rozmiarze co najmniej 15,6" o rozdzielczości: HD 
(1920x1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową 

8 Kamera internetowa Kamera internetowa  o rozdzielczości co najmniej 1280x720 pikseli  trwale zainstalowana w obudowie 
matrycy 

9 Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo, 
wbudowany mikrofon 

10 Łączność Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac + bluetooth 
11 Rodzaje wyjść / wejść Co najmniej: 

1x HDMI, 
1x RJ-45 (10/100/1000), 2x USB 3.1, 1x USB 2.0 
czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 
współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. combo lub oddzielne gniazdo 
słuchawkowe i mikrofonowe 
 
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

12 Klawiatura Klawiatura wyspowa z wydzielą z prawej strony klawiaturą numeryczną, układ US -QWERTY, min 100 
klawiszy 

13 Bateria i zasilanie Bateria co najmniej 2-cell (40Whr). Zasilacz o mocy co najmniej 45W, dołączony  przez producenta 
komputera. 

14 Dołączone wyposażenie Myszka optyczna ze złączem USB 
15 Zainstalowany system 

operacyjny 
Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania 
najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta. 
System operacyjny 64bitowy, preinstalowany fabrycznie przez producenta komputera, niewymagający 
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dołączony nośnik umożliwiający szybkie przywrócenie 
systemu lub partycja typu recovery. 
System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać 
następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1) możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet  
2) możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta 
systemu; 
3) darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, 
poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); 
4) internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5) wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 
systemem; 
6) konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
7) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, 
pomoc, komunikaty systemowe; 
8) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); 
9) interfejs użytkownika działający w trybie graficznym  z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 
użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 
10) zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 
11) zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 
12) zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi; 
13) wbudowany system pomocy w języku polskim; 
14) możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); 
15) możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
16) wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji 
działających we wskazanych środowiskach; 
17) wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
18) zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
19) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
20) zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 
woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; 



    
21) oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików 
z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
22) możliwość przywracania plików systemowych; 
 
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji 
elektronicznej. Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze. 
 

16 Dodatkowe 
oprogramowanie 

Zainstalowany pakiet biurowy musi spełniać przynajmniej następujące funkcjonalności: 
 
Licencje bezterminowe na pakiet biurowy w polskiej wersji językowej dla szkół w wersji edukacyjnej 
uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty pakietu biurowego danego 
producenta pochodząca w oficjalnego kanału sprzedaży producenta oprogramowania: 
 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika. 
Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 
technicznych. 
2. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub 
funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 
roboczej jest automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez 
potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 
3. Oprogramowanie umożliwia tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, 
który spełnia następujące warunki: 
 posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,  
 ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 załącznika 2 Rozporządzenia w 
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U.2016.113 t.j), 
 umożliwia wykorzystanie schematów XML, 
 wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie  z Tabelą A.1.1 załącznika 2 
Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U.2016.113 t.j). 
4. Oprogramowanie umożliwia dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz 
udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
5. W skład oprogramowania wchodzą narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i 
wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 
6. Do aplikacji jest dostępna pełna dokumentacja w języku polskim 
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:  
 edytor tekstów, 
 arkusz kalkulacyjny, 
 narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
 narzędzie do zarządzania informacją (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). 
8. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
 edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania 
pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i 
autokorekty, 
 wstawianie oraz formatowanie tabel, 
 wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
 wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
 automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
 automatyczne tworzenie spisów treści, 
 formatowanie nagłówków i stopek stron, 
 sprawdzanie pisowni w języku polskim, 
 śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
 określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
 wydruk dokumentów, 
 wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
 pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 
z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, 
 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
9. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, 
jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego 
Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku 
XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
10. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających 
podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 
kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 



    
11. Dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, 
jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapis plik wynikowy w zgodzie z 
Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
12. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  
 tworzenie raportów tabelarycznych, 
 tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 
 tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające 
operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu, 
 tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne bazy danych zgodne z 
ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 
 obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów 
optymalizacyjnych, 
 tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmian wymiarów oraz wykresów 
bazujących na danych z tabeli przestawnych, 
 wyszukiwanie i zamianę danych, 
 wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
 nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
 nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
 formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 
 zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
 zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft 
Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń, 
 zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 
13. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:  
 przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 
 prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 
 drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
 zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
 nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
 opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
 umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, 
 umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
 odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 
kalkulacyjnym, 
 możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
 prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub 
projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 
 pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, 
2007, 2010, 2013 i 2016. 
14. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 
zadaniami) musi umożliwiać: 
 pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
 filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 
bezpiecznych nadawców, 
 tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
 automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
 tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów 
bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
 oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 
 zarządzanie kalendarzem, 
 udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 
 przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
 zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 
spotkania w ich kalendarzach, 
 zarządzanie listą zadań, 
 zlecanie zadań innym użytkownikom, 
 zarządzanie listą kontaktów, 
 udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
 przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
 możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji 
elektronicznej. 
Oprogramowanie biurowe musi być zainstalowane na dostarczonym komputerze wraz z wprowadzoną 
licencją na to oprogramowanie. Musi być kompatybilne z zainstalowanym systemem operacyjnym. 
Zamawiający nie dopuszcza programów pochodzących od różnych producentów –całość musi być 
zintegrowanym systemem aplikacji biurowych. 

 



    
 

3. Tablica multimedialna  z oprogramowaniem + projektor + montaż  –  1 szt. 
(wymagane podanie producenta oferowanego sprzętu / modelu / nazwy produktu / nazwy oprogramowania) 

lp Nazwa 
komponentu 

Parametry wymagane 

1 Tablica wraz z 
oprogramowaniem 

Tablica interaktywna 
 Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, 

sterować pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora co najmniej 156cm × 117cm (przekątna 
77 cali – 195cm). 

 Format tablicy – 3/4. 

 Waga – maksymalnie 20 kg. 

 Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz 
umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi. 

 Technologia – dotykowa, optyczna. 

 Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. 

 Gwarancja producenta na tablicę – 3 lata. 

 Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. 

 Półka na pisaki tego samego producenta co tablicy. 

 W zestawie z tablicą dwa pisaki. 

 Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę do dwóch użytkowników z materiałem 
interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do 
pisania. 

 Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów 
dotyku wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub 
przybliżanie punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. 

 Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 
9001:2000 lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. 

 
Oprogramowanie interaktywne do tablicy 
Oprogramowanie do obsługi tablicy lub monitora interaktywnego (zwanych dalej interaktywny 
wyświetlacz), które pozwala na przygotowanie treści lekcji, jej wyświetlenie w czasie zajęć i archiwizację 
po ich zakończeniu. Wszystkie wyspecyfikowane funkcje musi posiadać jedno oferowane 
oprogramowanie. Wszystkie opisane poniżej funkcje muszą być realizowane bez konieczności 
wychodzenia lub minimalizowania programu. Nie dopuszcza się realizacji funkcji przez więcej niż jedno 
oprogramowanie. 
Multitouch (wielodotyk) 

 Program musi obsługiwać, co najmniej dwadzieścia równoczesnych dotknięć, kiedy jest 
używany z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym. 

 Aplikacja musi obsługiwać multitouch (wielodotyk) w systemach operacyjnych Windows i MAC, 
gdy są one używane z kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem wielodotykowym. 

 Oprogramowanie musi obsługiwać gesty multitouch wykonywane przez jednego lub wielu 
użytkowników jednocześnie przy kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczu wielodotykowym. 

 Program musi wspierać co najmniej gesty:  
o powiększanie i pomniejszanie obiektu poprzez zbliżanie i oddalanie palców dotykających go,  
o obracanie obiektu poprzez przesuwanie palców osiowo względem siebie, 
o przesuwanie palcem w lewo lub w prawo na pustym fragmencie strony w celu przejścia do 
kolejnej lub poprzedniej strony,  
o potrząśnięcie zaznaczonymi obiektami w celu ich zgrupowania lub potrząśniecie obiektem 
zgrupowanym w celu jego rozgrupowania na elementy składowe. 
Tworzenie materiałów lekcyjnych 
• Program do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na przygotowanie i prezentację treści 
lekcji lokalnie z dysku komputera. Nie dopuszczalne są rozwiązania zdalne, chmurowe dostępne poprzez 
sieć Internet. 
• Program do interaktywnych wyświetlaczy musi zawierać kreator do tworzenia ćwiczeń interaktywnych, 
który pozwala nauczycielom wybierać spośród zestawów aktywności i szablonów graficznych, aby 
utworzyć zadania dla uczniów w krótkim czasie. Kreator musi: 

 zawierać co najmniej dwa różne aktywności dwa szablony graficzne, w tym koniecznie 
sortowanie elementów i odwracane dwustronne karty z tekstem i/lub obrazem, 

 umożliwiać nauczycielom zapisanie treści danej aktywności ponownego jej użycia w innej 
aktywności, 

 pozwalać na wstawienie bezpośrednio do treści lekcji przygotowanych w kreatorze aktywności, 
bez konieczności opuszczania aplikacji do interaktywnych wyświetlaczy, 

 umożliwiać nauczycielom korzystanie z losowego wyboru ucznia na podstawie przygotowanej i 
zapisanej wcześniej listy uczniów danej klasy, 



    
 przygotowane ćwiczenia interaktywne mogą być rozwiązywane przez uczniów na 

interaktywnym wyświetlaczu lub poprzez sieć Internet na indywidualnych urządzeniach 
komputerowych każdego z uczniów. 

• Aplikacja do interaktywnych wyświetlaczy musi importować i eksportować pliki PowerPoint® oraz 
Interactive Whiteboard / Common File Format (IWB / CFF). 
• Oprogramowanie do interaktywnych wyświetlaczy musi pozwalać na wstawienie przez użytkowników 
tabel bezpośrednio do treści lekcji. Program pozwala przekształcić odręcznie narysowane tabele na 
tabele, które są już wstępnie sformatowane, na podstawie przekształcanego szkicu. 
• Aplikacja pozwala na grupowanie stron (treści pojedynczych tablic), tak aby możliwe było utworzenie 
korelacji z konspektami zajęć i harmonogramami oraz rozbicie materiału na segmenty w celu lepszej 
organizacji treści programowych. 
• Program musi zawierać kartę właściwości, która pozwala z jednego miejsca modyfikować style tekstu, 
animacje obiektów, efekty wypełnienia kształtów i style linii. 
• Musi zawierać narzędzie do graficznego odwzorowania pojęć (concept mapping). 
 
Prowadzenie lekcji 
• Program musi umożliwiać nauczycielowi prowadzenie i sterowanie treścią lekcji za pomocą tabletu 
działającego pod jednym z systemów operacyjnych Android lub iOS. 
• Aplikacja musi obsługiwać co najmniej dwie różne metody dotykowe, w celu uzyskania dostępu do 
menu wywoływanego kliknięciem prawym przyciskiem myszy, gdy program jest używany z 
kompatybilnym interaktywnym wyświetlaczem. 
• Oprogramowanie musi umożliwić użytkownikom wstawianie przeglądarek internetowych bezpośrednio 
do treści lekcji (wbudowana przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa wyświetla „żywą”, 
interaktywną zawartość internetową bezpośrednio na stronie. Użytkownicy muszą móc rysować i pisać 
po osadzonej zawartości strony internetowej oraz przeciągać i upuszczać obrazy z wbudowanej 
przeglądarki internetowej na stronę. 
• Program musi zawierać narzędzie do nagrywania i przechowywania aktywności na interaktywnym 
wyświetlaczu oraz dźwięku. Musi mieć możliwość nagrywania całego ekranu, okna lub określonego 
obszaru. Musi być w stanie dodać do nagrania znak wodny z znacznikiem czasu, informacją o dacie lub 
logo szkoły. 
• Musi umożliwić użytkownikom zresetowanie strony do ostatniego zapisanego stanu. 
• Musi umożliwić użytkownikom wyczyszczenie całego cyfrowego tuszu ze strony. 
• Musi zawierać narzędzie do pisania pozostawiające ślad, który zostaje wygładzony i wyrównany dla 
poprawy czytelności adnotacji. 
• Musi zawierać narzędzie do pisania, które pozwala na: 

 uruchamia efekt reflektora, po narysowaniu okręgu, 

 włącza lupę, po narysowaniu prostokąta, 

 pisane nim adnotacje blakną i znikają w ciągu kilku sekund. 
• Musi zawierać narzędzie umożliwiające użytkownikom wybranie do wyświetlania określonej części 
wstawionego do treści lekcji obrazu. 
• Musi zawierać opcję automatycznego wypełnienia dowolnego rysowanego ręcznie zamkniętego 
kształtu kolorem. 
• Musi zawierać narzędzie pisaka, który pozwala rysować kreską wyglądające jak ślad kredki świecowej 
w dowolnym kolorze. 
Zawartość lekcji 
• Aplikacja musi umożliwiać automatyczny i bezpośredni dostęp do lokalnego folderu sieciowego, w 
którym nauczyciele mogą przechowywać i modyfikować wspólną zawartość edukacyjną. 
• Oprogramowanie musi zapewniać dostęp do gotowych zasobów do nauki w społecznościowej witrynie 
internetowej bezpośrednio ze swojego interfejsu. 
• Dla użytkowników programu musi być zapewniony dostęp do co najmniej 500 lekcji. 
• Społecznościowa witryna internetowa dostawcy oprogramowania musi oferować on-line ponad 60 000 
zasobów, w tym lekcje i aplikacje wydawnictw edukacyjnych oraz dostawców treści. Bezpłatne zasoby 
internetowe muszą być dostępne na żądanie i wyszukiwane według tematów oraz podkategorii. 
Użytkownicy muszą mieć możliwość podglądania zasobów przed pobraniem. 
 
Montaż projektora i tablicy wraz z konfiguracja, kalibracją i szkoleniem nauczyciela w lokalizacji Sali 
wskazanej przez osobę uprawnioną. 

 
lp Nazwa 

komponentu 
Parametry wymagane 

1 Projektor ultra 
krótko-
ogniskowy  

Projektor ultra krótkoogniskowy: 
 Technologia LCD 

 Jasność minimum 2700 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności 

 Kontrast minimum 10000:1 

 Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024x768, format matrycy 4:3 

 Projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3) z odległości nie 
większej niż 65 cm (odległość od obrazu do najbardziej oddalonego od niej elementu projektora) 
przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu, a także zapewniając ostrość na całej powierzchni 
bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji, 



    
 Żywotność lampy minimum 5000 godzin w trybie pełnej jasności 

 Porty wejścia min.: 

 2 x VGA (DB-15), 

 2 x HDMI, 

 1 x composite video (RCA Chinch), 

 1 x audio stereo mini Jack 

 1 x audio stereo 2RCA 

 1 x RS232 

 1 x RJ45 

 1 x USB typ A 

 1 x USB typ B 

 Porty wyjścia min: 

 j. 1 x VGA (DB-15), 

 k. 1 x audio stereo mini Jack 

 Waga maksymalnie 4,5 kg 

 Głośność pracy (max) 34dB w trybie pełnej jasności 

 Moc wbudowanych głośników minimum 15W 

 Zabezpieczenia antykradzieżowe kodem PIN 

 Filtr powietrza, który użytkownik sam może wymienić i wyczyścić bez konieczności demontażu  
projektora i użycia narzędzi 

 Wymiana lampy bez konieczności demontażu projektora 

 Funkcja blokady klawiatury uniemożliwiająca osobom niepowołanym na samodzielne włączenie i 
obsługę projektora bez nadzoru 

 Gwarancja producenta na projektor – 36 miesięcy 

 Gwarancja producenta na lampę – 36 miesięcy 

 Co najmniej 2 uchwyty do montażu mechanicznych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych – 
przygotowane przez producenta projektora 

 Uchwyt mocujący do ściany tego samego producenta co  projektor 

 Minimalne płynne regulacje:  wysokość góra/dół, odległość od ściany bliżej/dalej, pochylenie 
projektora przód/tył, pochylenie na prawo/lewo, odchylenie od ściany  prawo/lewo 

 Elektroniczna regulacja geometrii obrazu pozwalająca na regulację każdego narożnika i krawędzi 
obrazu z osobna. 

 
4. Drukarka laserowa kolorowa   –  1 szt. 

(wymagane podanie producenta oferowanego sprzętu / modelu / nazwy produktu) 

lp Nazwa 
komponentu 

Parametry wymagane 

1 Drukarka laserowa 
kolorowa 

 Drukarka laserowa kolorowa o rozdzielczości drukowania 2.400 x 600 dpi 

 Maksymalny rozmiar papieru – A4 

 Pamięć drukarki – 512MB 

 Kolorowy wyświetlacz / ekran dotykowy o wymiarach minimum 6 cm 

 Szybkość drukowania standardowego druku A4 kolorowego – 31 stron /minutę  

 Szybkość drukowania standardowego druku A4 mono – 31 stron /minutę  

 Interfejs sieci przewodowej - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 

 Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n (Tryb infrastruktury / Wi-Fi Direct) 

 Obsługa karty NFC w celu bezpiecznego uwierzytelniania i obsługiwanych przez NFC 
urządzeń przenośnych do drukowania 

 Drukarka obsługuje połączenia mobilne -  AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud 
Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ 

 Obsługiwane typy i gramatury papieru - Podajnik standardowy i opcjonalny - papier zwykły, 
makulaturowy, (między 60 a 105 g/m2); Podajnik wielofunkcyjny - papier zwykły, 
makulaturowy, (między 60 a 163 g/m2); Druk dwustronny - zwykły (między 60 do 105 g/m2) 

 Rozmiary - Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, 
Mexico Legal Podajnik wielofunkcyjny - Szerokość: 76.2mm do 215.9mm x Długość: 127mm 
do 355.6mm; Druk dwustronny – A4 

 Obsługa papieru w wyposażeniu standardowym - Dolny podajnik - 250 arkuszy, Podajnik 
uniwersalny – 50 arkuszy 

 Automatyczny druk dwustronny Drukuj automatycznie na obu stronach papieru 

 Powiadomienia e-mail Automatyczne wysyłanie wiadomości na wskazany adres e-mail w 
przypadku wystąpienia sytuacji mogącej zakłócić korzystanie z urządzenia 

 Zabezpieczenie zadań drukowania 4-cyfrowym kodem, który przed wydrukowaniem 
dokumentu trzeba wprowadzić na urządzeniu 



    
 Pobór mocy Drukowanie – 580 W, tryb gotowości – 70 W, tryb uśpienia – 10 W, tryb 

głębokiego uśpienia – 1,5 W, wyłączone – 0,03 W 

 Poziom mocy akustycznej Drukowanie – 6,56 BA, drukowanie w trybie cichej pracy 

 – 6,0 

 

 

5. Punkt zasilania    –  26 szt. 
 

lp  Punkty zasilania – wymagania techniczne 

1  Wykonanie instalacji prądowej 230V dla 26 zestawów komputerowych 

 Montaż 26gniazdek podwójnych IP44 z klapką i uziemieniem w miejscach wyznaczonych 
przez osobę decyzyjną w szkole (zalecana wizja lokalna) 

 Montaż korytek w celu schowania wszystkich przewodów lub wykorzystanie istniejących 
korytek  

 Instalacja powinna być wykonana z trzech oddzielnych obwodów elektrycznych ( 1 obwód – 10 
gniazdek, 2 obwód 10 gniazdek, 3 obwód 5 gniazdek) 

 Każdy obwód powinien być połączony do skrzynki elektrycznej w będzie zabezpieczenie 
nadprądowe 16A 0 na każdy obwód 

 Gniazdka natynkowe ma być zamontowane na kołki montażowe. Wyklucza się montowanie 
gniazdek na  dwustronną. 

 W obwodach minimalny przekrój 3 x 1.5mm 

 

6. Wyposażenie pracowni językowej 
 

Nazwa elementu 
pracowni 

Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Ilość 

 Jednostka centralna 
systemu 

- metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: 40 cm x 
13 cm x 30 cm;  
- 8 wejść mono sygnału Audio (4 stereo), 2 wyjścia audio, wejście słuchawkowe, 
- uruchamianie centralki za pomocą włącznika od komputera, 
- wbudowany wzmacniacz stereo min. 2x40 max, 4Ohm; 2x20W 8ohm przy 1KHz,max. 10%THD, 
- sterowanie mikroprocesorowe, 
- cyfrowa regulacja siły  głosu z mikrofonów, z wejścia magnetofonowego, z wejścia DVD, regulacja 
siły oraz barwy głosu w głośnikach oraz słuchawkach bezpośrednio z oprogramowania pracowni, 
nie dopuszcza się sterowania z systemu lub innych aplikacji,  wyjście nagrywania na komputer 
(rejestrator, magnetofon), wyjście na głośniki, wbudowany procesor DSP z funkcją symulacji 
zakłóceń rozmów telefonicznych, 
- zasilanie jednostki centralnej 230V,  
- zestaw komputerowy (jednostka komputerowa) o parametrach minimalnych –obudowa MIDI 
TOWER lub SFF, procesor  i3-8100, 8GB, napęd HDD 1TB, DVD-RW, VGA, HDMI, USB, Windows 10 
Pro, klawiatura, mysz 

1 

Oprogramowanie 
sterujące PC 

- program umożliwiający obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera, monitora 
dotykowego, interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk i nazwiskami lub imionami 
słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności oraz 
barwy (tony wysokie oraz niskie), programowalne przyciski zapamiętujące układ sali, 
- program realizuje WSZYSTKIE funkcje dostępne w pracowni, 
- obsługa za pomocą Drag&Drop. 
- program ma informować o wyłączonej jednostce centralnej,  
- możliwość zapisania indywidualnych ustawień dla każdego nauczyciela oraz każdej klasy,  
- interfejs do sterowania wszystkimi funkcjami pracowni, działające na systemach operacyjnych 
Windows, Linux, Android, Mac, iOS, z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. 

1 

Monitor dotykowy 
wbudowany trwale 
do blatu biurka 
lektora 
 

Sterowanie klasopracownią za pomocą monitora dotykowego wbudowanego trwale do blatu 
biurka lektora, 
- wielkość ekranu: min. 21”, rodzaj wyświetlacza: VA z podświetleniem LED, wielkość plamki: max. 
0.248 mm, jasność: min. 250 cd/m², kontrast: min. 3000:1, czas reakcji max. 5ms, kąty widzenia 
obrazu: min. 178° H / 178° V (CR 10:1), naturalna rozdzielczość pracy: min. 1920 x 1080 @ 60 Hz, 
sygnał wejściowy: D-Sub, HDMI 1.4, wsparcie HDCP, DVI, OSD w języku polskim, panel dotykowy 
PCT zintegrowany z matrycą monitora, rozdzielczość dotyku min. 4096 x 4096 punktów, 
żywotność przekracza 350 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza 
poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy  - 20°C do +60°C, wilgotność 

1 



    
Nazwa elementu 

pracowni 
Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Ilość 

0%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku: goły palec, siła nacisku <30 g, transparentność >90%, 
kontroler USB, 
- obsługa wszystkich funkcji pracowni językowej za pomocą monitora dotykowego.   

Oprogramowanie 
magnetofonu 
cyfrowego z 
trenerem wymowy 

- dwie ścieżki rejestratora dają możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania 
głosu ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, 10 znaczników wyodrębniających część zapisu, 
wybór prędkości odtwarzania, 
- graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu 
oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy. 

1 

Wysokiej jakości 
słuchawki z 
mikrofonem 

słuchawki: impedancja  2x32Ω, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc 
wyjściowa 2x100 mW,  mikrofon elektretowy:  impedancja 1800Ω, czułość -48±3dB, częstotliwość 
30~16000Hz; Słuchawki wokółuszne (duże, wentylowane nauszniki otaczają małżowinę uszną nie 
dociskając jej do głowy), trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, w miękkiej, elastycznej 
obudowie;  mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku eliminujący szum otoczenia; wtyczka 5 pin; 

21 

Głośnik montowany 
w blendzie biurka 
lektorskiego 

- 2-drożne głośniki współosiowe, moc max: 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 
20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M, rozmiar magnesu: 5.3oz, średnica: 6.3 Cal, 
- głośniki mają umożliwić prowadzenie wykładu przez lektora oraz transmitować dźwięk z wejść 
audio przez wszystkie głośniki. 

2 

Wymagania 
dodatkowe 

- gwarancja na pracownię minimum 60 miesięcy w tym na słuchawki, 
- dołączone do oferty certyfikaty potwierdzające dopuszczenie oferowanych mebli do pracowni 
językowej do stosowania w szkołach, tj. że meble są zgodne z normami: PN-EN 1729-1:2016-02, 
PN-EN 1729-2+A1:2016-02.  
- min. 6 kolorów płyty meblowej do wyboru. Możliwość łączenia kolorów płyty, 
- dołączone do oferty przykładowe zdjęcie wykonanych mebli wraz z przykładową aranżacją,  
- nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię, 
- dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim, 
- dostarczenie urządzeń, instalacja w miejscu wskazanym przez zamawiającego, rozruch 
technologiczny i przeszkolenie użytkowników z obsługi pracowni. 

- 

Opis 
oprogramowania 

Funkcje realizowane w pracowni: 
- dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki 
(maksymalnie 16 grup), 
- Członkowie kilku grup widoczni jednocześnie na pulpicie bez konieczności podglądania danej, 
zmiana osób w grupie bez konieczności wchodzenia do grupy 
• praca w grupach: 
◦ podział słuchaczy na dowolne grupy (max 16), które jednocześnie realizują własne programy 
(max 8) 
(np. grupa A dyskutuje z lektorem, grupa B słucha audycji i dyskutuje), 
◦ dowolne przełączanie uczniów pomiędzy grupami, 
◦ szybkie (jednym przeciągnięciem ikonki) przerzucenie ucznia do innej grupy, 
◦ konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, 
◦ konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, 
◦ konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, 
◦ konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez, 
◦ część uczniów z grupy A rozmawia z nauczycielem i między sobą, reszta osób w grupie A słucha 
tej dyskusji, 
• praca w parach: 
◦ podział słuchaczy na pary (max 16), które jednocześnie prowadzą dialogi nie słysząc się 
pomiędzy parami 
(podział odbywa się według dowolnych numerów stanowisk np..: 1+9, 5+12, itd.), 
◦ konwersacja uczniów w parach z podkładem dźwiękowym, 
◦ konwersacja uczniów w parach z nauczycielem, 
• podsłuch dowolnego ucznia, pary lub grupy, 
• konwersacja z uczniem, parą lub grupą, 
• konwersacja z uczniem z transmisją dyskusji do wybranych słuchaczy- jednej z grup, 
• konwersacja z grupą z transmisją do wybranych słuchaczy- jednej z grup, 
• zapis pracy (rozmów) na magnetofonie cyfrowym w formacie WAV, 
• wysyłanie programu/audycji z dowolnego źródła (magnetofon, DVD, komputer) do wybranych 
uczniów, 
• prowadzenie wykładu przez wbudowany wzmacniacz i głośniki. 
Funkcje dostępne dla słuchacza: 
• praca indywidualna, 
◦ odsłuch programu nauczania zadanego przez lektora, (możliwość pracy z ośmioma różnymi 
programami równocześnie) 

1 



    
Nazwa elementu 

pracowni 
Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu Ilość 

◦ odsłuch wykładu lektora, 
◦ konwersacja z lektorem, 
◦ konwersacja z innym słuchaczem lub wybraną grupą, 
◦ powtarzanie zwrotów po lektorze nagranym na kasecie lub CD 
◦ kontrola własnej wymowy, 
• praca w parach, 
◦ podsłuch przez lektora wybranej pary, 
◦ konwersacja wybranej pary z lektorem, 
• praca w grupach, 
◦ odsłuch programu nauczania przez grupę, 
◦ odsłuch wykładu lektora przez grupę, 
◦ konwersacja w grupie z możliwością kontroli przez lektora, 
◦ konwersacja w grupie z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, 
◦ konwersacja słuchacza z lektorem z transmisją do wybranych słuchaczy, 
◦ konwersacja słuchacza z grupą z transmisją lub bez, 
◦ konwersacja w grupie z podsłuchem przez inną grupę, 
• w każdym trybie możliwe jest nagrywanie wypowiedzi na magnetofon nauczyciela, 
• w każdym trybie uczeń posiada podsłuch swojego głosu. 
Funkcje dodatkowe: 
• timer odmierzający czas pracy, 
• podłączenie urządzeń audio do stanowiska uczniowskiego, 
• jednoczesny odsłuch audycji z podłączonego urządzenia i informacji płynących z sali (np. 
poleceń nauczyciela), 
• jednoczesne nagrywanie na podłączonym urządzeniu słyszanej audycji oraz własnego głosu, 
• możliwość podłączenia komputera, 
• oprogramowanie magnetofonu cyfrowego, dwuścieżkowego z licencją na wszystkie stanowiska: 
◦ jednoczesne odtwarzanie dwóch plików dźwiękowych, 
◦ jednoczesny zapis jednego pliku dźwiękowego i odtwarzanie innego pliku, 
• zapis dźwięku słyszanego w słuchawkach (głos nauczyciela, audycja) i własnego głosu na dwóch 
oddzielnych ścieżkach, 
◦ odtwarzanie nagrania w różnym tempie -pozwala na dokładne wsłuchanie się i odwzorowanie 
danego zwrotu, 
• graficzne wykresy przebiegu dźwięku (oscylograf) do porównywania ścieżek np. własnego, 
nagranego głosu i oryginału, 
• zakładki służące do zaznaczenia fragmentu audycji, który chcemy powtarzać, 
• włączenie i wyłączenie własnego podsłuchu, 
• indywidualna regulacja siły głosu w słuchawkach przez nauczyciela i  uczniów, 
* regulacja głośności wyjść do nagrywania, 
* możliwość włączenia głosu nauczyciela na głośniki sali, 
• tworzenie list obecności uczniów, 
* możliwość sortowania list obecności po liczbie porządkowej/nazwisku/numeru stanowiska, 
*możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników 
elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV) 
• przyporządkowanie uczniów z listy do numerów stanowisk, automatyczne przyporządkowanie 
ikony płci ucznia według imienia 
• włączenie lub wyłączenie podsłuchu własnego uczniów, 
• możliwość wyłączania słuchawek uczniów, 
• dystrybucję do max 8 dowolnych kanałów dźwiękowych do oddzielnych grup, 
• nakładanie dźwięku- uczeń w słuchawkach słyszy dźwięk emitowany z magnetofonu (lub innego 
źródła) oraz jednocześnie głos nauczyciela objaśniającego daną audycję, 
• dystrybucję dźwięku z komputera lektora do stanowisk uczniów, 
• przełączanie źródła dźwięku, 
• rejestracja dyskusji uczniów na twardym dysku za pośrednictwem magnetofonu cyfrowego. 
Funkcje specjalne: 
•tworzenie list obecności uczniów, 
*możliwość szybkiego importu listy uczniów z większości dostępnych na rynku dzienników 
elektronicznych (pliki SOU, XML,CSV), 
*sortowanie listy uczniów po nazwisku i numerze stanowiska, 
*automatyczne przyporządkowanie ikony płci ucznia według imienia, 
- dzielenie uczniów (układanie w grupy) na dowolnie konfigurowane pary lub trójki lub czwórki; 
kto z kim ma być w grupie dyskusyjnej - o tym decyduje nauczyciel (rozmieszczenie stanowisk nie 
może stanowić przeszkody), 
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- losowe (generowane z systemu) tworzenie grup dyskusyjnych składających się z dwóch lub 
trzech lub czterech osób, 
-  tworzenie grup dyskusyjnych (roboczych) składających się z dwóch lub trzech lub czterech osób   
siedzących obok siebie (układanie kolejne), 
- możliwość stworzenia 16 dowolnych grup dyskusyjnych, 
- sposób tworzenia i edytowania grup polega na przeciąganiu ikonek uczniów w odpowiednie 
miejsca w oknie oprogramowania sterującego (Drag&Drop), 
- zapamiętywanie układu sali (osiem programowalnych przycisków, którym będzie odpowiadał 
odpowiedni, pożądany podział na grupy i przypisane źródła dźwięku) z nadaniem nazw 
przycisków programowalnych, 
- możliwość podłączenia 8 urządzeń audio z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do 
oddzielnej grupy (8 grup jednocześnie odsłuchuje INNY program), 
- regulacja głośności poszczególnych wejść audio, 
- przypisanie nazwy kolejnym wejściom liniowym, 
- cyfrowa regulacja siły głosu dla każdego ucznia osobno lub dla wszystkich (uwzględnia potrzeby 
uczniów słabo słyszących i niedosłyszących), 
- możliwość zdefiniowania ilości przycisków symbolizujących stanowiska uczniów, 
- możliwość zdefiniowania minimalnej i maksymalnej ilości grup / wejść audio. 

Biurko 
nauczycielskie 

- elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, 
wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między 
blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone,  
- biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki 
centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, 
- nadstawka na monitor dotykowy z płyty meblowej umożliwiająca  zabudowanie monitora 
dotykowego pod kątem 150-250, 
- do oferty należy dołączyć certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. 

1 

Stolik uczniowski 2 
osobowy 
 

- ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający uczniowi przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o 
kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy, 
- elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, blat grubości min. 18 mm, 
wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między 
blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 
cm, 
- do oferty należy dołączyć certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. 

10 

Krzesło nauczyciela - krzesło nauczycielskie, 
- wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, 
szerokość siedziska 41 cm,  wysokość oparcia 45 cm,  
- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor 
siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła), 
- stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym, podstawa krzesła w 
kolorze czarnym wykonana z PA oraz włókna szklanego (30%), 
- kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym,  
- kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu,  
- dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. 
płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do 
indywidualnego oznakowania, 
- krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie 
kręgosłupa, 
- normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 do oferty należy dołączyć 
certyfikat, 
- krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami 
ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych. 
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 Krzesło uczniowskie 
 

- krzesło uczniowskie, 
- wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, 
szerokość siedziska 41 cm,  wysokość oparcia 45 cm,  
- siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor 
siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła), 
- nogi krzesła wykonano z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22mm polakierowanego farbą 
proszkową,  
- krzesło posiada zatyczki chroniące przed zarysowaniem,  
- dodatkowo krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. 
płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska krzesło posiada miejsce do chwytu oraz miejsce do 
indywidualnego oznakowania, 
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- krzesło wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie 
kręgosłupa, 
- normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 do oferty należy dołączyć 
certyfikat, 
- krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami 
ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych. 

 


