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Załącznik Nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
Dostawa pomocy dydaktycznych w celu podniesienia jakości kształcenia na kierunkach o profilu 
praktycznym PWSZ w  Chełmie poprzez wyposażenie pracowni informatycznych i sal wykładowych  
w nowoczesny sprzęt IT z oprogramowaniem w ramach realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju 
kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych”  
 
Zadanie nr 1 
Stacjonarny zestaw komputerowy z monitorem – 18 szt. 

 

Nazwa 
komponentu 

Minimalne wymagania i parametry techniczne komputerów 

Typ 
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu 
oraz producenta 

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

Procesor  
 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark 
CPU Mark wynik min. 12000 punktów 

Pamięć 
operacyjna RAM 

8GB DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot 
wolny 

Parametry 
pamięci 
masowej 

Min. M.2 512 GB SSD PCIe NVMe 

Wydajność 
grafiki 

Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co 
najmniej wynik 1100 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Wyposażenie 
multimedialne 

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera Port słuchawek i 
mikrofonu na przednim panelu, dopuszcza się rozwiązanie port combo, na tylnym 
panelu min. audio out. 

Obudowa 

Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, 
wyposażona w min. 1 wnękę wewnętrznie umożliwiającą montaż dysku 3,5” lub 2 
dysków 2,5”. Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim. Obudowa 
fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji poziomej i pionowej. Wyposażona 
w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie 
dopuszcza się, aby w bocznych ściankach obudowy były usytuowane otwory 
wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel 
z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył. Suma wymiarów obudowy nie może 
przekraczać 80cm, waga max 9 kg. 
Kolor czarny 
Zasilacz o mocy max. 260W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego 
i efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz 
o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. 
 
Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie 
http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx, do oferty należy 
dołączyć wydruk potwierdzający spełnienie wymogu 80plus, w przypadku, kiedy 
u producenta występuje kilka zasilaczy które są montowane na etapie produkcji 
w fabryce załączyć wydruki dla wszystkich zasilaczy. 
Wydruki 80plus musza być potwierdzone przez producenta lub dołączone 
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oświadczenie producenta komputera, iż wskazane zasilacze przez wykonawcę 
spełniają 80plus. 
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego, dysku 3,5” oraz 2,5”,  
bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub 
motylkowych, śrub radełkowanych). Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej raz kłódki (oczko w obudowie 
do założenia kłódki). Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system 
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów 
z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów 
diody LED np. przycisk POWER [tzn. barw i miganie] w szczególności musi 
sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej 
[w tym również portów I/O, chipset ], awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię 
procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 
ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych 
w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być 
uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie 
wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu 
diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym 
numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe 
w BIOS. 

Zgodność 
z systemami 
operacyjnymi 

Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować 
z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej 
współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument w postaci wydruku 
potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, 
dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera). 

Bezpieczeństwo 

Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia 
i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 
Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba 
usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej. 
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem 
użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot umożliwiający 
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 
komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania 
systemu operacyjnego. System oparty o  funkcjonalności : testy uruchamiane 
automatycznie lub w trybie interaktywnym,  możliwość powtórzenia testów. 
podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników,  uruchamianie 
gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego testu dla 
konkretnego podzespołu. Uruchamianie testów zdefiniowanych przez 
użytkownika, wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie 
przeprowadzanych testów,  wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują 
o problemach napotkanych podczas testów. Test musi zawierać informację 
o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym komputera. Podawać 
dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych komponentach, 
a w szczególności zawierać informacje o numerze seryjnym, typie i pojemności 
dysku twardego, informacji o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze 
w tym model i taktowanie, informacji o pamięci w tym wielkość podana w MB, 
obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz z taktowanie oraz SN i PN, 
wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. System 
działający nawet w przypadku braku dysku twardego lub  w przypadku jego 
uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych funkcjonalności 
a w szczególności na przetestowanie: procesora i pamięci. W przypadku braku 
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możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego komputer musi 
zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny wizualny oparty 
o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii (system opisany przy 
obudowie).  

Wirtualizacja 
Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, 
chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 
sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). 

BIOS 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, 
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy (przez pełną 
obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po 
menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). BIOS wyposażony 
w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszący zmiany 
w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, pojemność dysku. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu 
diagnostycznego) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania 
z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera, dacie produkcji 
komputera, włączonej lub  wyłączonej funkcji aktualizacji BIOS, ilości 
zainstalowanej pamięci RAM, prędkości zainstalowanych pamięci RAM, 
aktywnym kanale – dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie 
obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie 
zainstalowanego procesora, ilości rdzeni zainstalowanego procesora, typowej 
prędkości zainstalowanego procesora, maksymalnej  osiąganej prędkości 
zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 zainstalowanego procesora, 
pamięci cache L3 zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanego lub 
zainstalowanych dyskach twardych podpiętych do dostępnych na płycie głównej 
portów SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie 
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze 
audio. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. 
Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie 
komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 
uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez 
możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 
zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku 
Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić 
hasło dla dysku twardego. 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA ( w tym w szczególności 
pojedynczo) 
Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 
portów USB, 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia 
lub wyłączenia funkcji VT dla Direct I/O 
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia 
lub wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machine Monitor 
(MVMM) 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 
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uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania 
zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis 
incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.  
Funkcja pozwalająca na  włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia 
recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym 
przez USB 
Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo. 
Funkcja bezpiecznego usuwania danych oparta o JEDEC 
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego 
boot’owania które umożliwia min. : uruchamianie systemu z serwera za 
pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej,  wejścia do BIOS,  upgrade BIOS 
bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.  

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający 
spełnianie wymogu) 
Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  ISO 
50001 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
Certyfikat TCO, wymagana certyfikacja na stronie : 
http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search – załączyć do oferty wydruk z strony 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności 
z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 
w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do 
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień 
publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności 
z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 
sztucznych o masie powyżej 25 gram 

Ergonomia 

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz 
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku 
twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB (załączyć oświadczenie 
producenta) 

Warunki 
gwarancji 

Co najmniej 3-letnia gwarancja producenta, świadczona na miejscu u klienta 
z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. W przypadku 
wymiany dysku twardego uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego – 
wykonawca przedstawi oświadczenie producenta potwierdzające spełnienie tego 
warunku.  
Usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość 
szybkiego zgłaszania usterek przez portal internetowy 
Zamawiający wymaga dedykowanego portalu producenta sprzętu, który umożliwi 
zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika serwisowego, mający na celu 
przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu uśnięcia usterki. 
Zagwarantuje dostęp do certyfikowanych szkoleń IT w zakresie diagnostyki 
i naprawy urządzeń zgodnie z technologią producenta 
Portal ma zapewnić dostęp di bazy wiedzy i narzędzi wsparcia technicznego, 
indywidualne raporty ilości, częstotliwości i statusu wykonanych napraw, 
śledzenie zgłoszenia i procesu naprawy on-line. 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty 
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oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez 
Producenta. 

Wsparcie 
techniczne 
producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta 
numeru seryjnego lub modelu. 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL 64bit, klucz 
licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać 
instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika 
bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego 
wpisywania klucza licencyjnego lub system w pełni równoważny 

Wymagania 
dodatkowe 

Wbudowane porty:  
1x DisplayPort v1.1a 
1x HDMI 1.4 
1x LAN 10/100/1000 wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez 
użytkownika),  
Porty USB 
Panel przedni 
- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0  
Panel Tylny 
- 4x USB TYP-A w układzie 2x USB 3.1 i 2x USB 2.0  
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich 
portów USB TYP-A  nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą 
blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty 
głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane 
z obudową (wlutowane w laminat płyty głównej). 
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 
komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej 
jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 
1 złącza PCI Express x16 Gen.3,  
3 złącza PCI Epress x 1,   
2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,  
3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0 
1 złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe 
1 złącze M.2 WLAN 
1 konektor do realizujący funkcję clear CMOS 
1 konektor do realizujący funkcję clear Password 
W zestawie klawiatura USB w układzie polski programisty, mysz optyczna USB  
Nagrywarka DVD +/-RW o prędkości min. 8x  
Dołączony nośnik ze sterownikami 
Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu 
przetworzeniu. 

Dodatkowe 
oprogramowanie 

Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP (zawartość pakietu: PowerPoint, Word, 
Excel, Publisher, OneNote, Outlook, typ licencji: edukacyjna, okres licencji: 
wieczysta, platforma: Windows)  lub pakiet w pełni równoważny, Zamawiający 
posiada aktualną licencje MOLP: 69627656, OPEN  99883835ZZE2004. 
 
Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie producenta 
z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające : 
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- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 
systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta 
do najnowszej dostępnej wersji,  
- możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, każdej aplikacji, 
BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego 
z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji : 

a) poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji 
b) dacie wydania ostatniej aktualizacji 
c) priorytecie aktualizacji 
d) zgodność z systemami operacyjnymi 
e) jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja 

- wykaz najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 
natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 
- możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku 
kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga. 
- rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, 
informację kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności 
z uwzględnieniem daty ( dd-mm-rrrr ) 
- sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane 
z dokładną datą ( dd-mm-rrrr ) i wersją ( rewizja wydania ) 
- dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją 
o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością 
exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml 
- raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych 
aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach , zainstalowanych aktualizacjach 
z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas 
sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku 
*.xml od razu spakowany z rozszerzeniem *.zip. Raport musi zawierać z dokładną 
datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale 
czasowym do min. 1 roku. 

 

Nazwa komponentu Minimalne wymagania i parametry techniczne monitora 
wchodzącego w skład zestawu komputerowego 

Typ ekranu 
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matową matrycą TFT 21,5 cala, 
IPS lub równoważna 

Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,2495 mm 

Jasność  min. 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 

Czas reakcji matrycy max. 6 ms 

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz 

Gama koloru 
min. 82% (CIE 1976) 
min. 72% (CIE 1931) 

Częstotliwość odświeżania 
poziomego (min. przedział) 

 30 – 83  kHz 

Częstotliwość odświeżania 
pionowego 

 56 – 75  Hz 

Pochylenie monitora min.  W zakresie 25 stopni 

Wydłużenie w pionie  min. 130 mm 

PIVOT Tak 

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa 

Podświetlenie System podświetlenia LED 
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Zużycie energii Typowo 17W, maksymalne 37W, czuwanie mniej niż 0,3W 

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 

Waga bez podstawy Maksymalnie 3kg 

Waga z podstawą Maksymalnie 5,30kg 

Złącze  

1x 15-stykowe złącze D-Sub,  
1x HDMI (v1.4),  
1x złącze DisplayPort (v1.2) 
2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 
1 USB 3.0 port - upstream 
2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora) 

Gwarancja 

3 lata na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie 
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 
Gwarancja zero martwych pikseli 

Certyfikaty 
ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 
Monitor musi się znajdować na stronie TCO : 
http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search 

Inne 

W zestawie okablowanie pozwalające na połączenie 
z proponowanym komputerem przy pomocy DisplayPort-u oraz 
HDMI oraz kabel zasilający  
Odłączany stand bez użycia narzędzi 
VESA 100mm 
Kolor czarny 
Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników, 
w zestawie dedykowana listwa głośnikowa (min. 2 x 5 W mocy na 
kanał)  montowana pod monitorem 

 
Zadanie nr 2 

Monitor LCD – 1 szt. 

Nazwa komponentu Minimalne wymagania i parametry techniczne monitora  

Typ ekranu 
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matową matrycą TFT 23,8 cala 
IPS lub równoważna 

Rozmiar plamki (maksymalnie) 0,265 mm 

Jasność  min. 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1, dynamiczny 4 000 000:1 

Kąty widzenia (pion/poziom) 178/178 stopni 

Czas reakcji matrycy max. 6 ms 

Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz 

Gama koloru 
min. 82% (CIE 1976) 
min. 72% (CIE 1931) 

Częstotliwość odświeżania 
poziomego (min. przedział) 

 30 – 83  kHz 

Częstotliwość odświeżania 
pionowego 

 56 – 75  Hz 

Pochylenie monitora  min. w zakresie 25 stopni 

Wydłużenie w pionie   min. 130 mm 
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PIVOT Tak 

Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa 

Podświetlenie System podświetlenia LED 

Zużycie energii Typowo 19W, maksymalne 39W, czuwanie mniej niż 0,3W 

Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 

Waga bez podstawy Maksymalnie 3,4kg 

Waga z podstawą Maksymalnie 5,95kg 

Złącze  

1x 15-stykowe złącze D-Sub,  
1x HDMI (v1.4),  
1x złącze DisplayPort (v1.2) 
2 x USB 3.0 (na bocznej ściance monitora) 
1 USB 3.0 port - upstream 
2 x USB 2.0 ports (w tylnej obudowie monitora) 

Gwarancja 

3 lat na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie 
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie 
wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania 
związane z serwisem. 
Gwarancja zero martwych pikseli 

Certyfikaty 
ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 
Monitor musi się znajdować na stronie TCO : 
http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search 

Inne 

W zestawie okablowanie pozwalające na połączenie 
z proponowanym komputerem przy pomocy D-Sub oraz HDMI oraz 
kabel zasilający  
Odłączany stand bez użycia narzędzi 
VESA 100mm 
Kolor czarny 
Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników, 
w zestawie dedykowana listwa głośnikowa montowana pod 
monitorem 

 
Zadanie nr 3 

Przenośny zestaw komputerowy – 1 szt. 

Nazwa komponentu Minimalne wymagania i parametry techniczne komputera 

Zastosowanie 

Komputer przenośny, 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 14,0" 
o rozdzielczości FHD z podświetleniem LED, matowa z powłoką 
przeciwodblaskową 

Wydajność 

Procesor osiągający wynik min. 8295 punktów w teście PassMark 
CPU Mark według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, posiadający 
minimum 4 rdzenie fizyczne. 

Pamięć RAM Min. 16GB DDR4 2400MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, 

Pamięć masowa Dysk min. SSD M.2 256GB + Min. 1000 GB SATA 
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Karta graficzna 

Dedykowany układ graficzny osiągający minimum 1180 punktów 
w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony 
http://www.videocardbenchmark.net, posiadający minimum 4096 
MB pamięci własnej 

Multimedia 

Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 
główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o min.  
mocy 2x 2W,  
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, podświetlana klawiatura, 

Bateria i zasilanie Bateria min. 40 WHr, Zasilacz o mocy min. 65W 

Waga Waga komputera z baterią nie większa niż 1,7kg 

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

Porty 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 
USB Typu-C - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
Czytnik kart pamięci - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
Noble Lock - 1 szt. 

Komunikacja Gigabit Ethernet, WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 

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). 

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 
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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 
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: 2000 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 lub w pełni równoważny 

Wymagania dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 
3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD, współdzielone 
złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe  
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express 
karta sieci WLAN 802.11AC, moduł bluetooth  
Klawiatura z powłoką antybakteryjną (układ US-QWERTY), touchpad 
z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 

Oprogramowanie bazowe 
i akcesoria 

Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP (zawartość pakietu: 
PowerPoint, Word, Excel, Publisher, OneNote, Outlook, typ 
licencji: edukacyjna, rodzaj licencji : nowa licencja, okres licencji: 
wieczysta, platforma: Windows)  lub pakiet w pełni równoważny, 
Zamawiający posiada aktualną licencje MOLP: 69627656, OPEN  
99883835ZZE2004. 
Zewnętrzna klawiatura USB, bezprzewodowa mysz, dedykowana 
torba transportowa 

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: 2000 na świadczenie 
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
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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. 

 
Zadanie nr 4 

Przenośny zestaw komputerowy – 1 szt. 

Nazwa komponentu Minimalne wymagania i parametry techniczne komputera 

Zastosowanie 

Komputer przenośny, 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 17,3" 
o rozdzielczości FullHD z podświetleniem LED, matowa z powłoką 
przeciwodblaskową 

Wydajność 

Procesor osiągający wynik min. 12545 punktów w teście PassMark 
CPU Mark według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, posiadający 
minimum 4 rdzenie fizyczne. 

Pamięć RAM min. 16GB DDR4 2400MH z możliwość rozbudowy do min 32GB, 

Pamięć masowa Dysk min. SSD M.2 512GB + Min. 1000 GB SATA (7200 obr.) 

Karta graficzna 

Dedykowany układ graficzny osiągający minimum 11180 punktów 
w teście Passmark G3D Mark według wyników ze strony 
http://www.videocardbenchmark.net, posiadający minimum 8192 
MB pamięci własnej 

Multimedia 

Zintegrowana karta dźwiękowa, zgodna z High Definition, 
wbudowane głośniki stereo + dwa subwoofery,  
Wbudowane dwa mikrofony. 
Kamera internetowa o rozdzielczości 1.0Mpix, trwale zainstalowana 
w obudowie matrycy, podświetlana klawiatura, 

Bateria i zasilanie 
Bateria min.: 6-komorowa, 4700 mAh, Li-Ion. Zasilacz o mocy min. 
65W 

Waga Waga komputera z baterią nie większa niż 3.0kg 

Obudowa i inne informacje 

Aluminiowa obudowa, aluminiowe wnętrze laptopa, podświetlana 
klawiatura, wielokolorowe podświetlenie klawiatury, wydzielona 
klawiatura numeryczna, wielodotykowy, intuicyjny touchpad, 
możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock), szyfrowanie 
TPM, Częstotliwość odświeżania matrycy 120 Hz 

Porty wejść / wyjść 

USB 3.1 Gen. 2 - 1 szt. 
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 
USB Typu-C - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
Czytnik kart pamięci - 1 szt. 
Mini Display Port - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
Wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe (S/PDIF) - 1 szt. 
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

Komunikacja Gigabit Ethernet, WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 

System operacyjny 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home 64-bit w 
języku polskim lub w pełni równoważny 

Oprogramowanie bazowe Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP (zawartość pakietu: 
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i akcesoria PowerPoint, Word, Excel, Publisher, OneNote, Outlook, typ 
licencji: edukacyjna, rodzaj licencji : nowa licencja, okres licencji: 
wieczysta, platforma: Windows)  lub pakiet w pełni równoważny, 
Zamawiający posiada aktualną licencje MOLP: 69627656, OPEN  
99883835ZZE2004. 
Zewnętrzna klawiatura USB, bezprzewodowa mysz, dedykowana 
torba transportowa 

Warunki gwarancji min. 24 miesiące (gwarancja producenta) 

 
Zadanie nr 5 

Projektor multimedialny z akcesoriami –1 szt. 

Nazwa komponentu Minimalne wymagania i parametry techniczne projektora 

Typ projektor instalacyjny z lampą 

Rozdzielczość natywna 1920 × 1200 (WUXGA) 

Współczynnik proporcji obrazu 16:10 

Moc lampy  min. 300 W 

Deklarowana żywotność lampy 

wg. producenta [h] 

5000, (10000  w trybie oszczędnym) 

Powiększenie min. ręczne 1,8x  

Korekcja obrazu min. ręczna obsługa: pionowo: ± 30 °, poziomo ± 30 ° (korekcja 

trapezu) 

Jasność min. 5500 lumen, (3700 lumen w trybie ekonomicznym) 

Współczynnik kontrastu min. 15000 : 1 

Zasięg odległości projektora od 

płaszczyzny 

min. 1,3–29,0 m  

Obsługiwany rozmiar ekranu min. 50–300 cali  

Stosunek projekcji min. przedział 1,26 - 2,30:1 

Lens Shift min. ręczna obsługa: pionowo ± 50 %, poziomo ± 10 % 

Tryby kolorów Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM  

Wejścia min: 1 x 3,5 mm Mini Jack, , 1 x VGA, 2 x HDMI, 1 x Ethernet, 1 x 

RS232, USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (serwisowe), HDBaseT 

Wyjścia Min. 1 x VGA 

Waga max. 7,0kg 

Źródło zasilania napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz 

Pobór mocy Tryb normalny: 415 W / tryb Eco: 310 W / tryb gotowości: 

0,34W 

Poziom Hałasu Tryb normalny: 38 dB / tryb Eco: 28dB 

Akcesoria Pilot z bateriami, kabel zasilający 

Gwarancja producenta min. 3 lata na projektor, na lampę 12 miesięcy lub 1000 h pracy 

 
Zadanie nr 6 

Przenośny zestaw komputerowy – 5 szt. 

Nazwa komponentu Minimalne wymagania i parametry techniczne komputera 

Zastosowanie 

Komputer przenośny, 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 14,0" 
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o rozdzielczości FHD z podświetleniem LED, matowa z powłoką 
przeciwodblaskową 

Wydajność 

Procesor osiągający wynik min. 7675 punktów w teście PassMark 
CPU Mark według wyników ze strony 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, posiadający 
minimum 4 rdzenie fizyczne. 

Pamięć RAM Min. 8GB DDR4  możliwość rozbudowy do min 32GB, 

Pamięć masowa Dysk min. SSD M.2 256GB 

Karta graficzna 
min. zintegrowany układ graficzny dedykowany do 
niskonapięciowych procesorów, pamięć współdzielona 

Multimedia 

Dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą 
główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o min.  
mocy 2x 2W,  
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, 
Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura, 

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

Waga Waga komputera z baterią nie większa niż 1,7kg 

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

Porty 

USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 
USB Typu-C - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
Czytnik kart pamięci - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 
DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 
Noble Lock - 1 szt. 

Komunikacja Gigabit Ethernet, WLAN 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 

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). 

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, 
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 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 
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: 2000 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 lub w pełni równoważny 

Wymagania dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45 (10/100/1000), min. 
3xUSB w tym min. 2 port USB 3.0, czytnik kart SD, współdzielone 
złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe  
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express 
karta sieci WLAN 802.11AC, moduł bluetooth  
Klawiatura w układzie US-QWERTY, touchpad z strefą przewijania 
w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 

Oprogramowanie bazowe 
i akcesoria 

Microsoft Office Standard 2016 PL MOLP (zawartość pakietu: 
PowerPoint, Word, Excel, Publisher, OneNote, Outlook, typ 
licencji: edukacyjna, rodzaj licencji : nowa licencja, okres licencji: 
wieczysta, platforma: Windows)  lub pakiet w pełni równoważny, 
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Zamawiający posiada aktualną licencje MOLP: 69627656, OPEN  
99883835ZZE2004. 
Bezprzewodowa mysz optyczna, dedykowana torba transportowa. 

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: 2000 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. 

 
Zadanie nr 7 

Przenośny projektor multimedialny – 4 szt. 

Nazwa komponentu Minimalne wymagania i parametry techniczne projektora 
deklarowane przez producenta 

Jasność źródła światła  min. 3500 ANSI lm  

Technologia DLP  

Typ projektora Biznes i edukacja  

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (FullHD)  

Żywotność źródła światła  min.: 5000 (Normal) / 7000 (Eco) / 10000 (Dynamic Eco)  

Kontrast 15000:1  

Współczynnik odległości  min. zakres 1.37 - 1.64:1  

Poziom szumu  max. 31 dB (tryb normalny) / 28 dB (tryb ECO)  

Zużycie energii  max. 280W  

Obiektyw F=2.42-2.62, f=19.0-22.65mm  

Zoom/Focus 1.2x ręczny / ręczny  

Keystone pionowy (+/-)  min. 40 st.  

Przekątna projekcji 40” - 240”  

Odległość od ekranu 1.1 - 8.3 m  

Odległość od ekranu dla 
obrazu 80" min. zakres 

2.27 - 2.76 m  

Wejścia wideo Composite,  2 x HDMI, S-Video, 2 x VGA (D-Sub15) 

Wyjścia video VGA (D-Sub15)  

Wejścia audio Mini jack 3.5 mm  

Wyjścia audio Mini jack 3.5 mm  

Porty komunikacyjne RS232, USB serwisowe 

Wbudowany głośnik  min. 2 W  

Poziom hałasu 31dB – tryb normalny (28 dB – tryb eko) 

Wyposażenie standardowe Baterie do pilota,  Kabel VGA dł. 3m., Kabel HDMI dł. 3m., Kabel 
zasilający, Pilot, dedykowana torba transportowa 

Funkcje projektora 3D Ready, Auto Power Off - wyłączenie po określonym czasie bez 
aktywnego sygnału, Direct Power On - uruchomienie po 
podłączeniu zasilania, Projekcja tylna, Signal Power On - 
uruchomienie po wykryciu sygnału VGA, Stop klatka (funkcja 
freeze), Timer prezentacji, Tryb tablicy kolorowej - 
dostosowywanie obrazu do wyświetlania na powierzchniach o 
różnych kolorach, Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN 

Waga  max. 2.6 kg  

Gwarancja producenta 2 lata na projektor / 1 rok na lampę lub 1000 godzin (co nastąpi 
wcześniej)  
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UWAGA: Oferowane sprzęt, spełniający powyższe wymagania, ma być fabrycznie nowy i pochodzić 
z bieżącej produkcji. Wykonawca składając ofertę musi wskazać producenta oraz model 
oferowanego sprzętu (ogólnie dostępnego w ofercie producenta) w celu jego identyfikacji.  


