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Załącznik nr. 1 

 

Specyfikacja Techniczna zamawianego sprzętu 

 

1. Komputery typu Notebook – 20 szt. Proszę podać model, producenta, oraz dołączyć wymagane 

dokumenty do oferty.   

Nazwa Wymagane parametry techniczne 
Oferowane 
parametry 

Zastosowanie 

Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb 
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

 

Matryca 

Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o 
rozdzielczości HD (1366 x 768) z podświetleniem LED matryca 
matowa, jasność min. 200 nitów, kontrast 400:1 

 

Wydajność 

Procesor osiągający wynik min. 3100 punktów w teście 
PassMark CPU Mark według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  

 

Pamięć RAM 

4GB DDR4 2400MHz minimum jeden slot wolny do dalszej 
rozbudowy 
 

 

Pamięć masowa 
Min. 500 GB SATA 
Możliwość instalacji dysku SSD w dedykowanym złączu M.2 

 

Karta graficzna 
Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia 
pamięci systemowej 

 

Multimedia 

Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z 
płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki 
stereo o średniej mocy 2x 1W, cyfrowy mikrofon z funkcją 
redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę 
matrycy. 
Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pikseli 
trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informująca 
użytkownika o aktywnej kamerze. 

 

Bateria i zasilanie 
Bateria min. 40 WHr 
Zasilacz o mocy min. 45W 

 

Waga Waga komputera z baterią  nie większa niż 2,1kg  

Obudowa 
Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka 
wykonany z wzmacnianego metalu.  

 

Wirtualizacja 

Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, 
pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, 
chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość 
włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 
poszczególnych komponentów systemu). 

 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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BIOS 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą 
klawiatury i myszy. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  

 numerze seryjnym i dacie produkcji komputera, 

 wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia 
zainstalowanej pamięci RAM,  

 typie, ilości rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci 
cache L2 i L3 zainstalowanego procesora, 

 zainstalowanym dysku twardym 

 MAC adresie wbudowanej w płytę główną karty 
sieciowej 

 kontrolerze video, kontrolerze audio 

 typie i natywnej rozdzielczości zainstalowanej matrycy 

 wersji BIOS karty graficznej, 

 zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i 
zainstalowanym układzie  

 poziomie naładowania baterii  
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej 
z zewnętrznych urządzeń. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej 
z USB 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 
urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego  
Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe 
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego. 
Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej 
LAN 
Możliwość włączenia/wyłączenia portów SATA, 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera 
USB, kontrolera audio, czytnika kart multimedialnych 
Możliwość włączenia funkcji szybkiego ładowania baterii, 
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, 
Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, 
oddzielnie dla baterii i dla zasilacza, 
Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 
Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego 
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numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną 
strukturą menu szybkiego boot’owania, które umożliwia min.: 
uruchamianie systemu z zainstalowanego HDD, uruchamianie 
systemu z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB Pendrive, 
uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem 
zintegrowanej karty sieciowej, uruchamianie systemu z karty SD  

Certyfikaty 

Certyfikat ISO 9001: 2015 dla producenta sprzętu (załączyć do 
oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki 
Certyfikat Energy Star min. 6.0 

 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64-
bit w języku polskim 

 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), 
min. 4xUSB w tym min. 3 porty USB 3.0, czytnik kart SD, 
współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, 
czytnik linii papilarnych  
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI 
Express karta sieci WLAN 802.11AC, moduł bluetooth  
Klawiatura (układ US -QWERTY) z wydzieloną klawiaturą 
numeryczną, touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie 
wraz z obsługą gestów 

 

Warunki 
gwarancji 

3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta  
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie 
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania 
się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy 
serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane 
z serwisem. 

 

Proponowany 
sprzęt ( proszę 
podać model i 
producenta)   

 

 

 

2. Serwer – 1 szt. 
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Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany 

Obudowa 

Obudowa Tower z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" 
Hot-Plug. Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany 
na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym 
wyjęciem z serwera. 

 

Płyta główna 

Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum 
jednego procesora. Płyta główna musi być zaprojektowana 
przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem 
firmowym. 

 

Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w 
serwerach dwuprocesorowych 

 

Procesor 

Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 
dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem 
umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 194 punktów w 
teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie 
www.spec.org. 
Do oferty należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający 
osiągnięty wynik dla oferowanego modelu serwera. 

 

RAM 

16GB DDR4 UDIMM o częstotliwości 2133MHZ, na płycie 
głównej powinno znajdować się minimum 2 wolne sloty 
przeznaczonych do rozbudowy pamięci. Płyta główna 
powinna obsługiwać do 64GB pamięci RAM. 

 

Zabezpieczenia pamięci 
RAM 

Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep 
 

Gniazda PCI 
Min. dwa sloty x8 generacji 3 o prędkości x4 pełnej 
wysokości  min. 1 slot x16 generacji 3 o prędkości x8 pełnej 
wysokości, Min. 1 x1 generacji 3 pełnej wysokości.  

 

Interfejsy sieciowe 
Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-
T. 

 

Napęd optyczny Wewnętrzny napęd DVD-RW  

Dyski twarde 

Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 
2x1TB typu HotPlug SATA 6Gbps 7.2krpm.  
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu 
dedykowany dla hypervisora wirtualizacyjnego, możliwość 
wyposażenia w 2 jednakowe nośniki typu flash o 
pojemności minimum 16GB z możliwością konfiguracji 
zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, 
rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk 
na dyski twarde. 

 

Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje 
poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50. 

 

Wbudowane porty 
min. 5 porty USB 2.0 oraz 2 porty USB 3.0, 2 porty RJ45, 
min. 1 porty VGA, min. 1 port RS232 

 

Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie 
rozdzielczości min. 1280x1024 

 

Wentylatory Redundantne  

Zasilacze Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 495W każdy.  

Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z 
BIOS i kartą zarządzającą. 

 

Diagnostyka Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający  
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wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, 
dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. 

System Operacyjny 
Zainstalowany Windows Server 2012R2 Standard wraz z 

licencją należy dostarczyć 20 licencji dostępowych dla 

użytkownika. 

 

Karta Zarządzania 

Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, 

zintegrowana z płyta główną lub jako dodatkowa karta 

rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty 

instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona 

powodować zmiejszenia minimalnej ilości wymaganych 

slotów w serwerze),  posiadająca minimalną 

funkcjonalność : 

 

- komunikacja poprzez interfejs RJ45 

- możliwośc zarządzania poprzez beżpośrednie podłączenie 

kablem do dedykowanego złacza usb 

- podstawowe zarzadzanie serwerem poprzez protokól 

IPMI 2.0, DCMI 1.5, SNMP, VLAN tagging 

- wbudowana diagnostyka 

- wbudowane narzędzia do instalacji systemów 

operacyjnych 

- dostep poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii 

polecen 

- monitorowanie temperatury oraz zuzycia energii przez 

serwer w czasie rzeczywistym 

- lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera 

- wsparcie dla IPv4 i IPv6 

- możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o 

automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart 

sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i 

wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera 

RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na 

dedykowanej pamięci flash wbudowanej na karcie 

zarządzającej. 

 

Certyfikaty 

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-
9001 oraz ISO-14001.  
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows 
Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” 
dla systemów Windows Server Windows 2012 x64, 
Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64. 

  

Warunki gwarancji 

Trzy lata gwarancji realizowanej w miejscu instalacji 
sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania poprzez 
ogólnopolską linię telefoniczną producenta.  
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje 
producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć 
do oferty. 
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta 
lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem 
Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta do 7 lat. 
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Dokumentacja 
użytkownika 

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub 
angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

 

 

3. Zasilacz awaryjny – 1 szt. 

Proponowany sprzęt ( proszę podać model i producenta)   

parametry- funkcje wymagane minimum parametry 
parametry proponowane 
przez wykonawcę 

Moc pozorna 1400 VA  

Architektura UPS-a line-interactive  

Funkcje specjalne 

- Złącze USB  

- Ochrona przeciwprzepięciowa 
telefonicznych linii danych  

- Automatyczna regulacja napięcia 
(AVR)  

- Wyłacznik obwodu z możliwością 
resetu  

- Automatyczne włączenie UPS-a po 
powrocie zasilania  

- Automatyczny test  

- Gniazda zasilające z podtrzymaniem 
akumulatorowym i ochroną 
przeciwprzepięciową  

- Gniazda bez podtrzymania (tylko 
ochrona) 

 - Automatyczny test 
 - Powiadomienie o awarii akumulatora  

- Inteligentne zarządzanie 
akumulatorami  

- Wyłacznik obwodu z możliwością 
resetu  

- Alarmy dźwiękowe  

- Wyświetlacz LED informujący o stanie  

Porty zasilania wy. 4 x typ C/E  

Złącza 
RJ-11  

1 x USB (Type B)  

Wymagania środowiskowe 

- Środowisko operacyjne: 0 - 40 stopni 
C  

- Wilgotność względna podczas pracy: 0 
- 95% (bez kondensacji)  
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- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-
3000 m  

- Temperatura przechowywania: od -15 
do 40 stopni C  

- Wilgotność względna 
(przechowywanie): 0-95% (bez 
kondensacji)  

- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0 
- 9000 m  

- Poziom hałasu: 45 dBA  

Waga 12 kg  
 

 

4. Oprogramowanie Antywirusowe F-Secure Business Suite Standard  - 20 licencji na 24 miesiące 

5. Oprogramowanie Microsoft Office 2016 standard dla szkół – 20 licencji 

6. Tablica interaktywna – 3 szt. 

Proponowany sprzęt ( proszę podać model i producenta)   

parametry- funkcje wymagane minimum parametry 

parametry 
proponowane 
przez wykonawce 

Rozmiar urządzenia 
Rozmiar urządzenia: 200 mm (długość) x 40 mm 
(szerokość) x 15 mm (wysokość)  

Waga Waga: 74 g  

Obszar roboczy maks. 
Największy obszar roboczy: 275 cm x 152 cm 
(przekątna 123 cale)  

Obszar Roboczy min. 
Najmniejszy obszar roboczy: 43 cm x 28 cm 
(przekątna 20 cali)  

Komunikacja z komputerem 
Rodzaj podłączenia z komputerem:  za pomocą 
kabla USB  

Zasilanie 
Zasilanie urządzenia: wbudowany akumulator 
litowo-polimerowy  

Technologia 
Technologia pozycjonowania: ultradźwięki 
i podczerwień  

Dokładność 
Dokładność pozycjonowania: +/- 1 mm  

Ładowanie 
Ładowanie: dołączony zasilacz i kabel – 3 godziny 
ładowania pozwala na ciągłe 8 godzinne 
użytkowanie  

Parametry Piórka 
interaktywnego Waga: 23 g (bez baterii)  

Parametry Piórka 
interaktywnego 

Zasilanie: wbudowany akumulator litowo-
polimerowy  
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jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Zawartość zestawu 

Ładowanie: dołączony kabel USB (1 m)  

Żywotność baterii: do 15 godzin ciągłej pracy (do 2 
miesięcy przy standardowym wykorzystaniu)  

Tablica interaktywna (wersja bezprzewodowa) 
 

Zawartość zestawu 

wskaźnik interaktywny  

płytki montażowe do ścian – 2 sztuki  

kabel USB do ładowania wskaźnika – 1 metr  

zapasowe miękkie groty do wskaźnika – 10 sztuk  

obrazkowa instrukcja szybkiej instalacji  

Oprogramowanie Biznesowe  
 

  

 

7. Drukarka 3D  – 1 szt. 

Proponowany sprzęt ( proszę podać model i producenta)   

parametry- funkcje 
wymagane minimum 
parametry 

parametry 
proponowane 
przez wykonawce 

Rodzaj zestawu Urządzenie gotowe do pracy   

Rodzaj filamentu ABS, PLA   

Technologia druku termiczna   

Szybkość wydruku 10 mm/sek.   

Możliwość zmiany prędkości pracy urządzenia Tak   

Średnica filamentu 1,75 mm   

Średnica dyszy 0,7 mm   

Maks. temperatura pracy głowicy 230 °C   

Możliwość zmiany temperatury dyszy drukującej Tak   

Wyświetlacz Tak   
Zasilanie 100-240V AC   
Dodatkowe informacje o gwarancji 24 miesiące   
 

 

8. Wizualizer – 1 szt. 

Proponowany sprzęt ( proszę podać model i producenta)   

parametry- funkcje wymagane minimum parametry 
parametry proponowane 
przez wykonawcę 

Obszar skanowania 297 x 420 mm  
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Przetwornik obrazu CMOS  

Liczba pikseli efektywna 5 Mpix  

Rozdzielczość 2592 x 1944  

Liczba klatek na sekundę 30  

Zoom cyfrowy 8 x  

Głowica Flexible  

Źródło światła 1 x LED  

Funkcje specjalne 

- Hub USB dla integracji wielu urządzeń na raz  

- Połączenie z komputerem, tablicą 
interaktywną i innym urządzeniem USB  

- Wbudowany mikrofon, przydatny do rozmów 
na Skype  

- Emitowanie obrazu na żywo w trybie online  

- Kompaktowy, przenośny design  

- Wbudowany uchwyt do przenoszenia  

Akcesoria w zestawie - Kabel USB  

Pozostałe parametry 

- Matryca 1/4 CMOS  

- Kamera 5 Mpix  

- Odświeżanie obrazu 30 FPS  

- Fokus automatyczny/ręczny  

- Zoom cyfrowy 8 – krotny  

- Obszar skanowania A3  

- Wbudowana lampa LED  

- Zasilanie przez port USB  

- Obracanie obrazu: 0 / 90 / 180 / 270 stopni  

- Nanoszenie notatek na obraz  

- Nagrywanie obrazu i dźwięku  

- Efekty - obraz: Kolor/ Czerń-Biel/ Negatyw/ 
Pozytyw/ Stop-klatka  

- Regulacja obrazu (Auto / Manualny)  

- Prezentacja: Spotlight & Visor  

Gniazda we/wy 
1 x mini USB (Type B)  

2 x USB 2.0  
 

 

9. Kontroler WiFi – 1 szt. 

Proponowany sprzęt ( proszę podać model i producenta)  

parametry- funkcje wymagane minimum parametry 
parametry proponowane 
przez wykonawcę 

Architektura sieci GigabitEthernet  
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Porty we/wy 

8 x 10/100/1000 Mbit/s  

1 x WAN (RJ-45)  

1 x USB 2.0 Type A  

1 x USB 3.0 Type A  

Standardy 

802.11a  

802.11b  

802.11g  

802.11n  

802.11ac  

IPv4  

IPv6  

Pasmo 

2,4 GHz  

5 GHz  

Liczba anten 4  

Bezpieczeństwo 
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-
Enterprise , WPA2-Enterprise , WPS support  

Funkcje specjalne 

Link Aggregation  

MU-MIMO  

Traffic Analyzer  

Adaptive QoS  

AiProtection  

Parental Control  

Guest Network : 2.4 GHz x 3, 5 GHz x 3  

VPN server : IPSec Pass-Through, PPTP Pass-Through, 
L2TP Pass-Through, PPTP Server, OpenVPN Server  

VPN client : PPTP client, L2TP client, OpenVPN client  

Mac OS Backup  

- Image : Jpeg 
 - Audio : mp3, wma, wav, pcm, mp4, lpcm, ogg  

- Video : asf, avi, divx, mpeg, mpg, ts, vob, wmv, mkv, 
mov   

personal cloud service  

3G/4G data sharing  

Printer Server  

- Multifunctional printer support (Windows only)  

- LPR protocol support  

Download Master  

- Support bt, nzb, http, ed2k  

- Support encryption, DHT, PEX and magnet link  

- Upload and download bandwidth control  

- Download scheduling  

file server  
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- Samba and FTP server with account management  

Dual WAN  

IPTV support  

Roaming Assist 
   

 


