






 

1. Laptop 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane parametry techniczne 

1. Ekran min. 15.6” WXGA HD LED (min. 1366x768) 

2. Procesor Procesor klasy x86 zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, 
umożliwiający uruchamianie aplikacji 64 bitowych, osiągający w teście wydajności 
PassMark Performance Test 8.0 CPU Mark wynik min. 2400 punktów. Test musi być 
przeprowadzony na oferowanym sprzęcie, przy rozdzielczości min. 1366x768 @ 
60Hz oraz 32 bity koloru.  

3. Chipset dostosowany do zaoferowanego procesora 

4. Pamięć min. 8GB, DDR3, min 1333MHz 

5. Dysk twardy min. 500 GB, SATA III  

6. Karta graficzna Rozdzielczość min. 1366x768 

7. 
Karta dźwiękowa 

karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, 24 - bitowa konwersja sygnału cyfrowego na 
analogowy i analogowego na cyfrowy, głośniki stereo 

8. Karta sieciowa 10/100 - RJ45 

9. Łączność 
bezprzewodowa 

Wireless LAN 802.11 b/g 

10. Napęd optyczny DVD-RW z dołączonym oprogramowaniem 

11. Czytnik kart Tak 

12. Klawiatura 
numeryczna  

Tak 

13. Zintegrowane 
porty 

Min 3xUSB w tym min. 1xUSB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu (dopuszcza 
się złącze Combo), RJ-45,VGA, HDMI, czytnik kart 

14. Inne kamera internetowa, mikrofon, głośniki 

15. System 
operacyjny  

zainstalowany system operacyjny w pełni odpowiadający wymaganiom opisanym 
poniżej w pkt 3 "System operacyjny" 

16. Dodatkowe 
wyposażenie 

Torba na laptopa, mysz bezprzewodowa  

17. Gwarancja min. 24 miesiące 

 

2. Komputer stacjonarny 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane parametry techniczne 

1. Procesor  
 

Procesor wraz z wysokowydajnym wentylatorem z rodziny x86/x64  
Określenie wymaganej wydajności:  
1. Wymaga się, że zaoferowane urządzenie uzyska w teście BAPCo® SYSmark® 
2014 wynik ogólny nie mniejszy, niż 1200 punktów. Testy winny być 
przeprowadzane na urządzeniu z zainstalowanym system operacyjny zgodnym z 
oferowanym przez wykonawcę. Jedyna różnica może dotyczyć wersji językowej. 
Wszystkie ustawienia testów, o których jest mowa w podręczniku pt. „BAPCo® 
SYSmark® 2014 User Guide” powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi 
przez producenta.  
2. Wymaga się, że zaoferowany procesor uzyskał w teście PassMark – CPU Mark 
(dostępnym na stronie http://www.cpubenchmark.net/) wynik min. 5650 pkt. na 
dzień 08.05.2016 (przy nominalnych ustawieniach procesora bez 
przetaktowywania). Wynik PassMark – CPU Mark zaproponowanego procesora 



musi znajdować się na niniejszej stronie: http://www.cpubenchmark.net/ na 
dzień 09.05.2016.  
Wymagane potwierdzenie osiągniętego wyniku – dopuszcza się wydruk ze strony 
internetowej  

 

2. Pamięć RAM  
 

min. 8 GB  
 

3. Dysk twardy  
 

Min. 500 GB  
 

4. Napęd 
optyczny  

 

DVD+/-RW SATA, oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt CD/DVD  
 

5. Płyta główna  
 

Rodzaj pamięci min. DDR3  
Maksymalna częstotliwość pamięci 1866  
Maksymalna wielkość pamięci 32  
Dźwięk Tak  
LAN Tak  
SATA 3 min. 6 szt.  
PS/2 min. 1 szt.  
D-Sub min. 1 szt.  
DVI-D min. 1 szt.  
USB 3.0 min. 4 szt.  
USB 2.0 min. 2 szt.  
Audio jack min. 3 szt.  

 

6. Karta 
dźwiękowa  

 

zintegrowana karta dźwiękowa, możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS  
 

7. Karta graficzna  
 

zintegrowana  
wielkość pamięci min. 2048 MB  
rodzaje wyjścia/wejścia: min. HDMI, DVI. D-Sub  

 

8. Karta sieciowa  
 

min. 1 x karta sieciowa  
zintegrowana – min. 10/100/1000 Mbps,  

 

9. Obudowa  
 

Wysokość max 440 mm  
Długość max 440 mm  
Szerokość max 200 mm  
Preferowany kolor czarny  
Min 2 porty USB łatwodostępne z przodu  

 

10. Monitor  
 

Przekątna ekranu min. 22 cali  
Rodzaj matrycy typu AMVA + LED  
Full HD, DVI  
Format ekranu 16:9  
Rozdzielczość co najmniej 1920x1080  
Czas reakcji max 4 ms  
Kabel DVI Tak  
Kąt widzenia poziom min. 178 °  
Kąt widzenia pion min. 178 °  
Preferowany kolor czarny  
Podświetlenie LED Tak  
z redukcją migotania,  
z wbudowanymi głośnikami, mikrofonem i kamerką  

 

11. Zasilacz  
 

- moc: min 500 W, 120mm  
- z odpowiednim cichym wentylatorem  

 

12. Klawiatura  
 

Przewodowa - interfejs USB, standardowy układ klawiszy QWERTY, w wersji 
polskiej, dodatkowe klawisze multimedialne/internetowe, Preferowany kolor 



czarny  
 

13. Mysz  
 

Przewodowa – interfejs USB, optyczna min. 800 dpi, dwuprzyciskowa, rolka 
(scroll) jako trzeci przycisk, Preferowany kolor czarny  

 

  

3. Oprogramowanie Biurowe  

Lp. Parametry wymagane 

1. 
Oprogramowanie biurowe dostarczone, zainstalowane i uruchomione w oferowanych komputerach 
stacjonarnych oraz notebookach spełniające wszystkie wymienione wymagania poprzez natywne 
dla niego mechanizmy bez użycia dodatkowych aplikacji 

2. 
Oprogramowanie biurowe dostarczone w liczbie licencji odpowiadającej ilości oferowanych 
komputerów stacjonarnych i przenośnych – licencja ma być przypisana do maszyny 

3. Oprogramowanie w pełni kompatybilne z oferowanym systemem operacyjnym 

4. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika 

5. 
Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nie posiadającym umiejętności 
technicznych 

6. 

Zintegrowanie uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub 
funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji 
roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania 
bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się. 

7. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji oprogramowania biurowego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)  

8. 
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek; 

9. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 

10. 

Oferowany pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych ma zawierać pełne, nieograniczone czasowo 
ani funkcjonalnie następujące składowe: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia 
prezentacji, organizator notatek, menadżer poczty elektronicznej. Oferowany pakiet aplikacji winien 
być jednego producenta. 

11. 

Oferowane oprogramowanie ma mieć możliwość otwierania formatów plików z rozszerzeniem 
docx, xlsx, pptx oraz szablonów dotx nie naruszając struktury, układu  
i integralności otwieranego dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza instalacji dodatkowego 
oprogramowania konwertującego w celu uzyskania wymaganej funkcjonalności. 

12. 
Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 
instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do 
właściwych odbiorców. 

13. 
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 
makropoleceń, język skryptowy) 

14. Wymagane zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grupy (GPO) 

15. 
Oferowany pakiet musi być w pełni kompatybilny  
z platformą Microsoft SharePoint Server 2007 

16. 
Klient poczty elektronicznej musi posiadać funkcję umożliwiającą pokazanie strony „Śledzenie”, na 
której można wyświetlić informację o stanie potwierdzenia dostarczenia lub potwierdzenia 
przeczytania przez wszystkich odbiorców.  

 

4.  System operacyjny (opis parametrów systemów do pozycji nr 1 Laptop) 

Lp. Parametry wymagane 

1. 
System operacyjny dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w oferowanych komputerach 
stacjonarnych oraz notebookach spełniający wszystkie wymienione wymagania, poprzez 



wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji 

2. 
System operacyjny dostarczony w liczbie licencji odpowiadającej ilości oferowanych komputerów 
stacjonarnych i przenośnych – licencja ma być przypisana do maszyny 

3. 
Zainstalowany system operacyjny w wersji 64 bitowej nie wymagający aktywacji za pomocą 
telefonu lub Internetu u producenta systemu operacyjnego. Do każdej licencji dołączony nośnik 
instalacyjny. 

4. Wersja językowa: polska 

5. 
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek;  

5. 
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta 
systemu;  

7. 
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)  

8. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  

9. 
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 
systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

10. 
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  

11. 
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug & Play, Wi-Fi)  

12. 
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer; 

13. 
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.  

14. 
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 
systemu;  

15. 
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane 
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  

16. 
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. 

17. 
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.  

18. 
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z 
modułem „uczenia się” głosu użytkownika.  

19. 
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi.  

20. Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

21. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  

22. 
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;  

23. 
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących 
ustawienia zarządzanych w sposób centralny;  

24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

25. 
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych 
aplikacji;  

26. 
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 
odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;  



27. 
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji 
działających we wskazanych środowiskach;  

28. Wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;  

29. 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;  

30. 
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz 
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i 
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

31. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;  

32. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji 

33. 
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 
woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

34. Udostępnianie modemu; 

35. 
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;  

36. Możliwość przywracania plików systemowych 

37. 

System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 
kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory 
sieciowej, udostępniania plików itp.)  

 

 


