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Monitor  - 29 sztuk 

Możliwość pracy w pionie (pivot) 

Przekątna ekranu minimum 23,8 cala,  matryca matowa 

Rozdzielczość ekranu minimum 1920 x 1080 

Wejście HDMI, Display port 

Kabel sygnałowy HDMI 

Minimalna gwarancja 36 miesięcy Next Business Day 

 

Laptop - 29 sztuk 

 

Przekątna ekranu minimum 17 cali, matryca  matowa 

Rozdzielczość ekranu minimum 1920 x 1080 

Pamięć RAM minimum 8 GB z możliwością rozszerzenia do min. 16GB 

Procesor z wynikiem testu PassMark na poziomie min 6000 

(http://www.cpubenchmark.net/) 

Dysk twardy SSD 

Pojemność dysku twardego minimum 120 GB 

Zewnętrzne porty we-wy 4 x USB,(w tym min. 1  USB 3.0),  Audio,1 x RJ45 

Karta sieciowa 10/100/1000Mbps 

Łączność bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n 

Wbudowana kamera min. 1 megapikseli 

Mysz optyczna bezprzewodowa 

Torba 

Minimalna gwarancja 36 miesięcy Next Business Day 

 

 

 

Z uwagi na przewidywane do zainstalowania aplikacje system operacyjny musi być w 100% 

zgodny i natywnie wspierać Windows 10 Professional, w polskiej wersji językowej, 

System operacyjny musi posiadać następujące cechy: 

- uruchamianie autorskich aplikacji wymagających środowiska Microsoft .NET Framework, 

- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń sieciowych, 

standardów USB, Plug&Play 

- możliwość pracy w domenie 

- możliwość przywracania plików systemowych; 

- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem; 

- zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie, 

- możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu 

operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z 
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możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z 

poprawek są potrzebne, 

-możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany 

przez administratora systemu Zamawiającego, 

- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory, 

- wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 

zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

- możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika w celu rozwiązania 

problemu z komputerem (zdalna pomoc użytkownikom), 

- możliwość przywrócenia komputera do stanu fabrycznego z dołączonego nośnika z 

systemem lub poprzez partycję recovery. 

 

Pakiet oprogramowania biurowego obejmującego edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i 

kompozytor prezentacji typu Microsoft Office 2019 lub równoważny 

• Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

• Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 

instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do 

właściwych odbiorców, 

• W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 

automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 

makropoleceń, język skryptowy), 

• Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 

• Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

– edytor tekstu, 

– arkusz kalkulacyjny, 

– narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 

• edycja i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 

sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 

bliskoznacznych i autokorekty, 

• 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, 
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• określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

• wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 

arkusza kalkulacyjnego  

i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 

• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 

• tworzenie raportów tabelarycznych, 

• tworzenie wykresów liniowych (wraz z 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), 

• tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów 

oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

• wyszukiwanie i zmianę 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 polskich formatem, 

• zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem 

modyfikacji. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia 

prezentacji: 

• przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane 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 tabeli 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, 
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• prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym 
monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. 

 
 
Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania: 

 całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału 

sprzedaży producentów na rynek polski;  

 całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach);  

 całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne 

producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 

24 miesięcy; 

 wszystkie urządzenia objęte niniejszym zamówieniem muszą być materiałami 

fabrycznie nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad prawnych i fizycznych, 

kompletnymi i najwyższej jakości, oryginalnie zapakowanymi, nie noszącymi śladów 

otwierania, nie regenerowanymi, nie poddanymi procesowi recyklingu, demontażu 

lub wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy danego urządzenia nie 

mogą być wcześniej w całości ani w części składowymi innych materiałów, winny być 

wyrobami fabrycznie nowymi, nieużywanymi, nie regenerowanymi, nie 

refabrykowanymi. 

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego: 

Sprzęt: 

 o ile wymagania szczegółowe nie określają inaczej, na dostarczany sprzęt musi być 

udzielona min. 24 miesięczna gwarancja, oparta na gwarancji producenta 

rozwiązania; serwis gwarancyjny (bezpłatny) świadczony ma być w miejscu instalacji 

sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań 

diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia 

roboczego;  

 Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon 

(w godzinach pracy Zamawiającego), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); 

Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla 

dostarczanych rozwiązań; 

 w przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, 

Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych 

parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 

31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; 

 Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW) 

w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją 

dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego. 
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 W przypadku konieczności wysłania uszkodzonego urządzenia do producenta, dysk 

twardy (o ile urządzenie go zawiera) musi pozostać u Zamawiającego. Awaria 

samego dysku również podlega takiemu warunkowi. 

 

 

 

Miejsce Instalacji 

 Dostawa, montaż i instalacja w ramach niniejszego postępowania przetargowego 

odbędzie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, najpóźniej do 

02.10.2020. r.,  

 


