
 

Załącznik Nr 1 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Komputer stacjonarny typu PC w obudowie SFF (12 szt.) 
 

Procesor 1. Procesor min cztero-rdzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w 

teście PassMark CPU Mark wydajność przynajmniej 11000 punktów. 

(Ranking w załączeniu oraz na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

Płyta główna 1. Posiadająca chipset rekomendowany przez producenta procesora. 

2. Wyposażona w minimum dwa cyfrowe wyjścia wideo do monitorów. 

(każde obsługujące rozdzielczość 4096x2160@60Hz) oraz 

przejściówkę do D-SUB (jeśli komputer nie posiada takiego złącza). 

3. Minimum 2 złącza RAM DIMM DDR4, pozwalające obsłużyć łącznie 

do 32GB pamięci. 

4. Na tylnym panelu co najmniej 4 porty USB z czego min 2xUSB 3.x. 

5. Minimum jedno złącze PCIE x16. 

6. Minimum 2 złącza SATA III (DVD+HDD). 

7. Minimum 1 złącze M.2 PCIe (umożliwiające bootowanie NVME). 

8. Zainstalowany moduł TPM 2.0. 

9. Zintegrowana karta sieciowa Gigabit LAN ze złączem RJ-45 oraz 

wsparciem dla Wake on LAN (WoL) i Preboot eXecution Environment 

(PXE) 2.1. 

10. Zintegrowana karta dźwiękowa. 

Bios 1. Bios zgodny ze specyfikacją UEFI. 

2. Możliwość wyłączenia tzw. boot menu oraz blokowania portów USB i 

nośników zewnętrznych (możliwość zablokowania funkcji wywołania 

boot menu podczas startu komputera z zewnętrznych nośników przez 

nieautoryzowane osoby). 

3. Możliwość włączenia/wyłączenia trybów wirtualizacji. 

4. Monitorowanie temperatury. 

5. Monitorowanie prędkości zamontowanych wentylatorów. 

6. Możliwość ustawienia trybu pracy wentylatorów. 

7. Możliwość odczytania w BIOS bez uruchamiania systemu 

operacyjnego informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci 

operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci. 

8. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, ustawienia hasła 

na poziomie użytkownika, administratora oraz dysku twardego. 

9. Możliwość odczytania w BIOS numeru seryjnego komputera lub 

unikatowego identyfikatora serwisowego. 

10. Zintegrowany z BIOS test diagnostyczny procesora, pamięci, dysku 

twardego, wywoływany  przyciskiem klawiatury lub z tzw. boot menu, 

przed rozpoczęciem ładowania systemu operacyjnego (test musi być 

zintegrowany z BIOS, nie może być uruchamiany z nośników 

zewnętrznych. np.: USB). 

Pamięć RAM 1. Minimum 8GB DDR4 o częstotliwości pracy nie mniejszej nie 

mniejszej niż natywna, opisana w specyfikacji producenta 



 

zainstalowanego procesora w jednym module, pozostawiony wolny 

minimum jeden slot pamięci. 

Dysk twardy 1. SSD min 400 GB M.2 PCIe NVME. 

2. Prędkość zapisu min. 1000 MB/s. 

Napęd optyczny 1. DVD-RW z wysuwaną tacą (dopuszczalna także wersja slim). 

Obudowa 1. Klasyfikowana przez producenta jako Small Form Factor. 

2. Wymiary nie większe niż 35x35x12 cm. 

3. Konwertowalna, tzn. przystosowana fabrycznie przez producenta 

komputera do pracy zarówno w pionie jak i w poziomie. 

4. Możliwość montażu kart graficznych low-profile. 

5. Możliwość montażu wewnątrz obudowy dodatkowego (oprócz M.2) 

dysku 3,5”. 

6. Montaż bez narzędziowy dysku twardego, napędu optycznego i kart 

rozszerzeń. 

7. Możliwość otwierania obudowy bez użycia narzędzi. 

8. Wyposażona w dostępne z przodu obudowy co najmniej 2 porty 

USB 3.x (dopuszczalne USB  typu C). 

9. Wyposażona w dostępne z przodu obudowy złącze mikrofonu i 

słuchawek (dopuszczalne złącze uniwersalne „combo”). 

10. Posiadająca dedykowane złącze dla linki przeciw kradzieżowej oraz 

ucho na kłódkę. 

11. Kolor dominujący: czarny. 

12. Obudowa nie może posiadać perforacji na bokach górze i spodzie. 

Wentylacja musi obywać się wyłącznie przez panel przedni i tylny. 

Zasilacz 1. Sprawność na poziomie min. 92% (przy 50% obciążeniu zasilacza i 

przy napięciu 230V). 

2. Moc nie większa niż 300W. 

3. Aktywne PFC. 

4. W komplecie kabel zasilający 230V. 

5. Minimum 2 złącza SATA. 

Certyfikaty 1. Producent komputera oraz oferowana jednostka centralna komputera 

muszą spełniać minimum następujące normy i posiadać minimum 

następujące certyfikaty (aktualne na dzień składania ofert w 

postępowaniu oraz w trakcje jego realizacji): 

2. Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. 

3. Certyfikat środowiskowy ISO 14001. 

4. Deklarację zgodności CE. 

5. Deklarację środowiskową RoHS. 

6. Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000. 

Dostępność 1. Wszystkie egzemplarze zaoferowanego modelu komputera wraz z 

wchodzącymi w skład zestawu peryferiami, muszą być fabrycznie 

nowe oraz jednolite w ramach każdej zamawianej partii. Zamawiający 

wymaga dostarczenia wszystkich egzemplarzy zaoferowanego modelu 

komputera wraz z wchodzącymi w skład peryferiami w nienaruszonych 

opakowaniach fabrycznych producenta. 

Wsparcie 

techniczne 

1. Możliwość zdalnego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 

oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub 



 

identyfikatora modelu bezpośrednio u producenta. 

2. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta komputera - realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta, numeru seryjnego lub modelu 

komputera (do oferty należy dołączyć link do strony). 

Gwarancja 1. Wymagana gwarancja producenta, obejmująca wszystkie podzespoły. 

2. Okres trwania min. 5 lat. 

3. On-Site (Świadczona na miejscu u Zamawiającego). 

4. Next Business Day (Czas reakcji - do godziny 15 następnego dnia 

roboczego od zgłoszenia). 

5. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w miejsce uszkodzonego 

zostanie dostarczony nowy, natomiast stary pozostaje w siedzibie 

Zamawiającego. 

Zainstalowany 

system 

operacyjny 

1. W ofercie wymagane jest podanie producenta, pełnej nazwy i wersji 

systemu operacyjnego. 

2. System operacyjny klasy PC musi spełniać poniższe wymagania 

poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. 

3. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez 

Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

4. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 

Internet - witrynę producenta systemu. 

5. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie w 

ofercie nazwy strony WWW. 

6. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

8. Zlokalizowane w języku polskim , co najmniej następujące elementy: 

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 

peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 

Plug&Play, Wi-Fi). 

10. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w 

zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. 

11. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu 

służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie 

wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 

administrowania oraz aktualizowania systemu. 

13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu , konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony 

kont użytkowników. 

14. 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. 

15. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 

ograniczeń czasowych. 

16. Zintegrowany z systemem moduł synchronizacji komputera z 

urządzeniami zewnętrznymi. 

17. System musi umożliwiać dodanie i pracę w domenie Active Directory i 

zarządzenie w oparciu o GroupPolicy. 

18. Ze względu na wdrożoną u Zamawiającego usługę katalogową Active 

Directory oraz Centralne Zarządzanie Aktualizacjami system musi mieć 

możliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO oraz 

umożliwiać centralne zarządzanie i dystrybuowanie aktualizacji. 

19. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych 

(np. słabo widzących). 

21. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako 

zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu 

lub aplikacji. 

22. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach  - wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność 

systemu lub aplikacji. 

23. Automatyczne występowanie i używanie (wystawienie) certyfikatów 

PKI.X.509. 

24. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 

25. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu 

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

26. Posiadanie narzędzi służących 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, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 - 

możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach. 

28. Wsparcie dla JScript i VBScipt - możliwość uruchamiania 

interpretatora poleceń. 

29. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego 

przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu 

z komputerem. 

30. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 

wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego 

upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego 

w całości poprzez sieć komputerową. 

31. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną 

instalację. 

32. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

33. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większa 

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

34. Zarządzenie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 

sieciowymi tj. drukarki, modemy, wolumeny dyskowe, usługi 

katalogowe. 



 

35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

36. Możliwość przywracania plików systemowych nie zmieniając danych 

użytkowników. 

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.). 

38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu). System musi rozpoznawać i obsługiwać 

pamięć w RAM w pełnej zainstalowanej wielkości. 

39. Wymagane jest aby wsparcie dla systemu operacyjnego trwało 

przynajmniej do 1 stycznia 2025 r. 

Dołączone 

oprogramowanie 

biurowe 

1. Zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego w polskiej wersji 

językowej zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do 

tworzenia prezentacji oraz aplikację służącą do obsługi poczty 

elektronicznej i organizacji czasu (dostarczenie programów 

pochodzących od różnych producentów nie będzie uznane za ofertę 

zintegrowanego pakietu). 

2. Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów 

interfejsu użytkownika i podręcznej pomocy technicznej. 

3. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 

nieposiadającym umiejętności technicznych. 

4. Ze względu na wdrożoną u Zamawiającego usługę katalogową Active 

Directory oraz Centralne Zarządzanie Aktualizacjami dostarczone 

oprogramowanie musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami 

poprzez polisy GPO oraz umożliwiać centralne zarządzanie i 

dystrybuowanie aktualizacji. 

5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 

umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 

dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

6. Umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS 

Office w wersji co najmniej 2016, w pełni obsługujący wszystkie 

istniejące dokumenty Zamawiającego (utworzone przy pomocy 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint w wersjach 2010, 2013, 2016, 2019 

z zapewnieniem niezawodnej konwersji wszystkich elementów i 

atrybutów dokumentów - wspierający formaty 

plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) oraz w pełni kompatybilny z 

posiadanym oprogramowaniem Zamawiającego wykorzystującym 

między systemową wymianę danych, bez utraty jakichkolwiek ich 

parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, 

wielokolumnowe arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, 

itp.) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących. 

7. Wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego 

edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie, a ich 

wynik musi być identyczny jak w przypadku MS Office 2019 PL bez 



 

konieczności dodatkowej edycji dokumentu. 

8. Pełna wersja produktu, oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń 

czasowych oraz funkcjonalnych (bezterminowa licencja na 

użytkowanie). 

9. Oprogramowanie powinno być w wersji oficjalnej, niedopuszczalne jest 

dostarczenie w wersji testowej typu alpha, beta, Community Preview 

(CP) lub innej, która zabrania używania oprogramowania przez urząd 

administracji publicznej. 

10. Licencja - bezterminowa, musi umożliwiać bezpłatną aktualizację 

produktu w całym okresie wsparcia technicznego i pozostawania w 

ofercie rynkowej. 

11. Licencją wieczystą (przypisana do jednego urządzenia nazywanego 

licencjonowanym urządzeniem) pozwalającą na: 

a) Instalację pakietu z jednakowym kluczem licencyjnym dla 

wszystkich licencjonowanych urządzeń; 

b) Instalację wcześniejszych wersji oprogramowania i korzystania z 

nich na licencjonowanym urządzeniu; 

c) Zmianę licencjonowanego urządzenia na inne (licencja nie jest 

przypisane na stale do jedynego, konkretnego urządzenia). 

12. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) 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; 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel; 

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając 

tabele przestawne); 

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i 

rysunków; 

f) Automatyczne tworzenie spisów treści; 

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron; 

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim; 

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących 

wykonywanie czynności; 

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

l) Wydruk dokumentów; 

m) Automatyczne wypisywanie hyperlinków; 

n) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych 

adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia 

do zarządzania informacją prywatną; 

o) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 

2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i 

atrybutów dokumentu; 

p) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji; 

q) Wymagana jest 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; 

r) Wymagana jest 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; 

s) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu 

bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako 

środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 

wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych 

i Prawnych. 

13. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a) Tworzenie raportów tabelarycznych; 

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 

kołowych; 

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane 

liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, 

logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych 

finansowych i na miarach czasu; 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 

kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki 

XML, webservice); 

e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających 

dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na 

danych z tabeli przestawnych; 

f) Wyszukiwanie i zamianę danych; 

g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania 

warunkowego; 

h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po 

takiej nazwie; 

i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących 

wykonywanie czynności; 

j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych zgodnie z 

polskim formatem; 

k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

l) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 

pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft 

Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji. 

14. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 

umożliwiać: 

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą 

prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; 

b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; 



 

d) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 

f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 

nagrań dźwiękowych i wideo; 

g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego; 

h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 

danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

i) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 

widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 

widoczne są slajdy i notatki prezentera; 

k) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 

2010, 2013, 2016, 2019. 

15. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz 

określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; 

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę 

elektroniczną; 

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; 

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 

elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach 

zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; 

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 

przypomnienia; 

g) Zarządzanie kalendarzem; 

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; 

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników; 

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji 

powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich 

kalendarzach; 

k) Zarządzanie listą zadań; 

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom; 

m) Zarządzanie listą kontaktów; 

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; 

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; 

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

 

16. Wymaga się aby wersja instalacyjna pakietu została dostarczona na 

nośniku zewnętrznym lub w postaci pliku do pobrania z Internetu z 

autoryzowanej witryny (plik obrazu lub wersja instalacyjna). 

Dopuszczalna jest licencja grupowa pakietu w opcji government w liczbie 

sztuk równej sumie zamawianych licencji. 

17. W przypadku zaoferowania pakietu, dla którego Producent dostarcza 

autoryzowaną witrynę umożliwiającą pobranie klucza licencyjnego, 

obrazów, szczegółowej informacji o licencji (po zalogowaniu na konto 

powiązane np. z adresem e-mail) Zamawiający przekaże wykonawcy 



 

adres e-mail do jakiego licencja ma być przypisana (niedopuszczalne 

jest przypisanie licencji na inne konto niż wskazane przez 

Zamawiającego. 

W ofercie wymagane jest podanie pełnej nazwy, wersji lub symbolu pakietu 

biurowego oraz producenta pakietu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Notebook 15”-15,6” (1 szt.) 

 

Procesor 1. Procesor min cztero-rdzeniowy ze zintegrowaną grafiką osiągający w 

teście PassMark CPU Mark wydajność przynajmniej 8500 punktów 

(Ranking w załączeniu oraz na stronie 

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html). 

Pamięć RAM 1. Minimum 8GB DDR4 . 

2. Możliwość rozbudowy do 16 GB. 

Dysk twardy 1. SSD min 400 GB M.2 NVME. 

2. Prędkość zapisu danych min. 1000 MB/s. 

Karta graficzna 1. Zintegrowana. 

Karta dźwiękowa 1. Zintegrowana karta dźwiękowa. 

Karta sieciowa 1. Karta sieciowa 1 Gb/s. 

Porty 1. Złącze cyfrowe HDMI 1.4 lub DisplayPort 1.2-1 szt. z przejściówką do 

D-Sub (jeśli komputer nie posiada takiego złącza). 

2. Złącze USB min. 3 sztuki w tym przynajmniej 2 w wersji USB 3.x. 

3. Złącze audio (dopuszczalne złącze typu combo). 

4. Czytnik kart pamięci SD. 

Łączność 

bezprzewodowa 

1. WiFi w działające standardzie min. 802.11ac 

2. Bluetooth w wersji przynajmniej 4.0. 

Matryca (ekranu) 1. Przekątna w calach 15,0” - 15,6”. 

2. Rozdzielczość min Full HD - 1920x1080. 

3. Wykonana w technologii IPS. 

4. Matowa. 

Inne 1. Moduł TPM 2.0. 

2. Zintegrowana kamera HD min 720p. 

3. Wydzielona klawiatura numeryczna. 

4. Podświetlanie klawiatury. 

5. Czytnik linii papilarnych. 

6. Napęd DVD-RW. 

7. Gniazdo linki zabezpieczającej. 

8. Minimum 5h pracy na baterii. 

9. Ładowarka w zestawie. 

Wsparcie 

techniczne 

1. Możliwość zdalnego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 

oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub 

identyfikatora modelu bezpośrednio u producenta. 

2. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta komputera - realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta, numeru seryjnego lub modelu 

komputera (do oferty należy dołączyć link do strony). 

Certyfikaty 1. Producent serwera oraz oferowany serwer muszą spełniać minimum 



 

następujące normy i posiadać minimum następujące certyfikaty 

(aktualne na dzień składania ofert w postępowaniu oraz w trakcje jego 

realizacji): 

2. Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. 

3. Certyfikat środowiskowy ISO 14001. 

4. Deklarację zgodności CE. 

5. Deklarację środowiskową RoHS. 

6. Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000. 

Dostępność 1. Wszystkie wchodzące w skład zestawu elementy, muszą być fabrycznie 

nowe. Zamawiający wymaga dostarczenia serwera w nienaruszonym 

opakowaniu fabrycznym producenta. 

Gwarancja 1. Wymagana gwarancja producenta, obejmująca wszystkie podzespoły. 

2. okres trwania min. 3 lat 

3. On-Site (Świadczona na miejscu u Zamawiającego). 

4. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w miejsce uszkodzonego 

zostanie dostarczony nowy, natomiast stary pozostaje w siedzibie 

Zamawiającego. 

Zainstalowany 

system 

operacyjny 

1. W ofercie wymagane jest podanie producenta, pełnej nazwy i wersji 

systemu operacyjnego. 

2. System operacyjny klasy PC musi spełniać poniższe wymagania 

poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. 

3. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet 

z możliwością wyboru instalowanych poprawek. 

4. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 

Internet - witrynę producenta systemu . 

5. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 

Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa 

muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) - wymagane podanie w 

ofercie nazwy strony WWW. 

6. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. 

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

8. Zlokalizowane w języku polskim , co najmniej następujące elementy: 

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 

9. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 

peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 

Plug&Play, Wi-Fi). 

10. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności 

od sieci, do której podłączony jest komputer. 

11. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 

zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu 

służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie 

wymieniać i pobrać ze strony producenta. 

12. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 

administrowania oraz aktualizowania systemu. 

13. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu , konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 

użytkowników. 



 

14. 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. 

15. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 

oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 

ograniczeń czasowych. 

16. Zintegrowany z systemem moduł synchronizacji komputera z 

urządzeniami zewnętrznymi. 

17. System musi umożliwiać dodanie i pracę w domenie Active Directory i 

zarządzenie w oparciu o GroupPolicy. 

18. Ze względu na wdrożoną u Zamawiającego usługę katalogową Active 

Directory oraz Centralne Zarządzanie Aktualizacjami system musi mieć 

możliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO oraz 

umożliwiać centralne zarządzanie i dystrybuowanie aktualizacji. 

19. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. 

słabo widzących). 

21. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako 

zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu 

lub aplikacji. 

22. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach  - wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność 

systemu lub aplikacji. 

23. Automatyczne występowanie i używanie (wystawienie) certyfikatów 

PKI.X.509. 

24. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 

25. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu 

operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. 

26. Posiadanie narzędzi służących 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, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 - 

możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 

środowiskach. 

28. Wsparcie dla JScript i VBScipt - możliwość uruchamiania interpretatora 

poleceń. 

29. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia 

sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z 

komputerem. 

30. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu 

wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego 

upowszechniania systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego 

w całości poprzez sieć komputerową. 

31. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną 

instalację. 

32. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. 

33. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większa 



 

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

34. Zarządzenie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 

sieciowymi tj. drukarki, modemy, wolumeny dyskowe, usługi 

katalogowe. 

35. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością 

automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

36. Możliwość przywracania plików systemowych nie zmieniając danych 

użytkowników. 

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.). 

38. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu). System musi rozpoznawać i obsługiwać 

pamięć w RAM w pełnej zainstalowanej wielkości. 

39. Wymagane jest aby wsparcie dla systemu operacyjnego trwało 

przynajmniej do 1 stycznia 2025 r. 

Dołączone 

oprogramowanie 

biurowe 

1. Zintegrowany pakiet oprogramowania biurowego w polskiej wersji 

językowej zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do 

tworzenia prezentacji oraz aplikację służącą do obsługi poczty 

elektronicznej i organizacji czasu (dostarczenie programów 

pochodzących od różnych producentów nie będzie uznane za ofertę 

zintegrowanego pakietu). 

2. Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów 

interfejsu użytkownika i podręcznej pomocy technicznej. 

3. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 

nieposiadającym umiejętności technicznych. 

4. Ze względu na wdrożoną u Zamawiającego usługę katalogową Active 

Directory oraz Centralne Zarządzanie Aktualizacjami dostarczone 

oprogramowanie musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami 

poprzez polisy GPO oraz umożliwiać centralne zarządzanie i 

dystrybuowanie aktualizacji. 

5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 

umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 

dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

6. Umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS 

Office w wersji co najmniej 2016, w pełni obsługujący wszystkie 

istniejące dokumenty Zamawiającego (utworzone przy pomocy 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint w wersjach 2010, 2013, 2016, 2019 

z zapewnieniem niezawodnej konwersji wszystkich elementów i 

atrybutów dokumentów - wspierający formaty 

plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) oraz w pełni kompatybilny z 

posiadanym oprogramowaniem Zamawiającego wykorzystującym 

między systemową wymianę danych, bez utraty jakichkolwiek ich 

parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, 

wielokolumnowe arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, 



 

itp.) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących. 

7. Wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego 

edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie, a ich 

wynik musi być identyczny jak w przypadku MS Office 2019 PL bez 

konieczności dodatkowej edycji dokumentu. 

8. Pełna wersja produktu, oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń 

czasowych oraz funkcjonalnych (bezterminowa licencja na 

użytkowanie). 

9. Oprogramowanie powinno być w wersji oficjalnej, niedopuszczalne jest 

dostarczenie w wersji testowej typu alpha, beta, Community Preview 

(CP) lub innej, która zabrania używania oprogramowania przez urząd 

administracji publicznej. 

10. Licencja - bezterminowa, musi umożliwiać bezpłatną aktualizację 

produktu w całym okresie wsparcia technicznego i pozostawania w 

ofercie rynkowej. 

11. Licencją wieczystą (przypisana do jednego urządzenia nazywanego 

licencjonowanym urządzeniem) pozwalającą na: 

a) Dodatkową instalację jednej kopii pakietu na urządzeniu 

przenośnym przeznaczoną do użytku przez jednego głównego 

użytkownika licencjonowanego urządzenia; 

b) Instalację pakietu z jednakowym kluczem licencyjnym dla 

wszystkich licencjonowanych urządzeń; 

c) Instalację wcześniejszych wersji oprogramowania i korzystania z 

nich na licencjonowanym urządzeniu; 

d) Zmianę licencjonowanego urządzenia na inne (licencja nie jest 

przypisane na stale do jedynego, konkretnego urządzenia). 

12. Edytor tekstów musi umożliwiać: 

a) 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; 

b) Wstawianie oraz formatowanie tabel; 

c) Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych; 

d) Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając 

tabele przestawne); 

e) Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i 

rysunków; 

f) Automatyczne tworzenie spisów treści; 

g) Formatowanie nagłówków i stopek stron; 

h) Sprawdzanie pisowni w języku polskim; 

i) Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników; 

j) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących 

wykonywanie czynności; 

k) Określenie układu strony (pionowa/pozioma); 

l) Wydruk dokumentów; 

m) Automatyczne wypisywanie hyperlinków; 

n) Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych 

adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia 

do zarządzania informacją prywatną; 

o) Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 



 

2003 lub Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 z 

zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i 

atrybutów dokumentu; 

p) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 

wprowadzaniem modyfikacji; 

q) Wymagana jest 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; 

r) Wymagana jest 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; 

s) Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu 

bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako 

środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 

wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i 

Prawnych. 

13. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 

a) Tworzenie raportów tabelarycznych; 

b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 

kołowych; 

c) Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane 

liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, 

logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych 

finansowych i na miarach czasu; 

d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 

kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki 

XML, webservice); 

e) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających 

dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na 

danych z tabeli przestawnych; 

f) Wyszukiwanie i zamianę danych; 

g) Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania 

warunkowego; 

h) Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po 

takiej nazwie; 

i) Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących 

wykonywanie czynności; 

j) Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych zgodnie z polskim 

formatem; 

k) Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku; 

l) Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 

pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft 

Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 z uwzględnieniem poprawnej 

realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń; 

m) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 



 

wprowadzaniem modyfikacji. 

14. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 

umożliwiać: 

a) Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą 

prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego; 

b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek; 

c) Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu; 

d) Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 

f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 

nagrań dźwiękowych i wideo; 

g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego; 

h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 

danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym; 

i) Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów; 

j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 

widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 

widoczne są slajdy i notatki prezentera; 

k) Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 

2013, 2016, 2019. 

15. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 

a) Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego; 

b) Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz 

określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców; 

c) Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę 

elektroniczną; 

d) Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule; 

e) Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 

elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach 

zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy; 

f) Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 

przypomnienia; 

g) Zarządzanie kalendarzem; 

h) Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom; 

i) Przeglądanie kalendarza innych użytkowników; 

j) Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji 

powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich 

kalendarzach; 

k) Zarządzanie listą zadań; 

l) Zlecanie zadań innym użytkownikom; 

m) Zarządzanie listą kontaktów; 

n) Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom; 

o) Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników; 

p) Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 

 

16. Wymaga się aby wersja instalacyjna pakietu została dostarczona na 

nośniku zewnętrznym lub w postaci pliku do pobrania z Internetu z 



 

autoryzowanej witryny (plik obrazu lub wersja instalacyjna). 

Dopuszczalna jest licencja grupowa pakietu w opcji government w liczbie sztuk 

równej sumie zamawianych licencji. 

17. W przypadku zaoferowania pakietu, dla którego Producent dostarcza 

autoryzowaną witrynę umożliwiającą pobranie klucza licencyjnego, 

obrazów, szczegółowej informacji o licencji (po zalogowaniu na konto 

powiązane np. z adresem e-mail) Zamawiający przekaże wykonawcy 

adres e-mail do jakiego licencja ma być przypisana (niedopuszczalne 

jest przypisanie licencji na inne konto niż wskazane przez 

Zamawiającego. 

W ofercie wymagane jest podanie pełnej nazwy, wersji lub symbolu pakietu 

biurowego oraz producenta pakietu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

 

Serwer (1 szt.) 
 

Procesor 1. Procesor z minimum 8 - rdzeniami. 

2. Zintegrowana grafika. 

3. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wydajność przynajmniej 

22000 punktów (ranking CPU w załączeniu oraz na stronie: 

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) 

Płyta główna 1. Posiadająca chipset rekomendowany przez producenta procesora. 

2. Wyposażona w cyfrowe wyjście wideo (obsługujące rozdzielczość 

4096x2160@60Hz). 

3. Posiadająca minimum 4 slotów pamięci RAM DIMM DDR4 

pozwalające obsłużyć łącznie minimum 128GB pamięci, 

umożliwiających przynajmniej 2-kanałową współpracę pamięci. 

4. Na tylnym panelu co najmniej 4 porty USB z czego min 2xUSB 3.0. 

5. Minimum 2 złącza PCIE x16. 

6. Minimum 6 złącz SATA III. 

7. Minimum 1 złącze M.2 (umożliwiające bootowanie). 

8. Zainstalowany moduł TPM 2.0. 

9. Zintegrowane dwie karty sieciowe Gigabit LAN ze złączem RJ-45 

(wsparcie dla Wake on LAN oraz PXE 2.1). 

10. Zintegrowana karta dźwiękowa. 

Bios 1. Bios zgodny ze specyfikacją UEFI. 

2. Możliwość wyłączenia tzw. boot menu oraz blokowania portów USB i 

nośników zewnętrznych (możliwość zablokowania funkcji wywołania 

boot menu podczas startu komputera z zewnętrznych nośników przez 

nieautoryzowane osoby). 

3. Możliwość włączenia/wyłączenia trybów wirtualizacji. 

4. Monitorowanie temperatury. 

5. Monitorowanie prędkości zamontowanych wentylatorów. 

6. Możliwość ustawienia trybu pracy wentylatorów. 

7. Możliwość odczytania w BIOS bez uruchamiania systemu 

operacyjnego informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci 

operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci. 

8. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, ustawienia hasła 

na poziomie użytkownika, administratora oraz dysku twardego. 

9. Możliwość odczytania w BIOS numeru seryjnego komputera lub 

unikatowego identyfikatora serwisowego. 

10. Zintegrowany z BIOS test diagnostyczny procesora, pamięci, dysku 

twardego, wywoływany  przyciskiem klawiatury lub z tzw. boot menu, 

przed rozpoczęciem ładowania systemu operacyjnego (test musi być 

zintegrowany z BIOS, nie może być uruchamiany z nośników 

zewnętrznych. np.: USB). 

Pamięć RAM 1. Minimum 32GB DDR4 w przynajmniej 2 modułach współpracujących 

ze sobą, o częstotliwości pracy nie mniejszej niż natywna, opisana w 

specyfikacji producenta zainstalowanego procesora. 



 

Dyski 1. Dysk SSD 1 TB M.2 PCIe NVME z prędkością zapisu przynajmniej 

2000 MB/s - zamontowany na płycie. 

2. Dwa jednakowe dyski HDD 4TB zamontowane w kieszeniach rack. 

Napęd optyczny 1. DVD-RW. 

Obudowa 1. Klasyfikowana przez producenta jako Tower. 

2. Montaż bez narzędziowy dysku twardego, napędu optycznego i kart 

rozszerzeń. 

3. Możliwość otwierania obudowy bez użycia narzędzi. 

4. Wyposażona w przynajmniej 2 wolne zatoki 5,25”. 

5. Wyposażona w przynajmniej 4 kieszenie rack na dyski 3,5” (w tym 

dwie zajęte i dwie wolne), znajdujące się z przodu obudowy za klapką 

zamykaną na kluczyk. 

6. Wyposażona w dostępne z przodu obudowy co najmniej 2 porty USB 

3.x (dopuszczalne USB  typu C). 

7. Dedykowane złącze dla linki przeciw kradzieżowej oraz ucho na 

kłódkę. 

8. Wentylacja musi odbywać się wyłącznie przez panel przedni i tylny. 

Zasilanie 1. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy min 2 x 500W 

2. Sprawność na poziomie min. 94% (przy 50% obciążeniu zasilacza i 

przy napięciu 230V). 

3. Aktywne PFC. 

4. Minimum 6 złącz SATA. 

Certyfikaty 2. Producent serwera oraz oferowany serwer muszą spełniać minimum 

następujące normy i posiadać minimum następujące certyfikaty 

(aktualne na dzień składania ofert w postępowaniu oraz w trakcje jego 

realizacji): 

3. Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. 

4. Certyfikat środowiskowy ISO 14001. 

5. Deklarację zgodności CE. 

6. Deklarację środowiskową RoHS. 

7. Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000. 

Dostępność 1. Wszystkie wchodzące w skład zestawu elementy, muszą być fabrycznie 

nowe. Zamawiający wymaga dostarczenia serwera w nienaruszonym 

opakowaniu fabrycznym producenta. 

Wsparcie 

techniczne 

1. Możliwość zdalnego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego lub identyfikatora 

modelu bezpośrednio u producenta. 

2. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 

producenta komputera - realizowany poprzez podanie na dedykowanej 

stronie internetowej producenta, numeru seryjnego lub modelu 

komputera (do oferty należy dołączyć link do strony). 

Oprogramowanie 1. Oprogramowanie współpracujące z czujnikiem otwarcia obudowy. 

Licencja bezterminowa działająca na zaoferowanym systemie 

operacyjnym. 

Gwarancja 1. Wymagana gwarancja producenta, obejmująca wszystkie podzespoły. 

2. Okres trwania min. 5 lat. 

3. On-Site (Świadczona na miejscu u Zamawiającego). 



 

4. Next Business Day (Czas reakcji - do godziny 15 następnego dnia 

roboczego od zgłoszenia). 

5. W przypadku uszkodzenia dysku twardego w miejsce uszkodzonego 

zostanie dostarczony nowy, natomiast stary pozostaje w siedzibie 

Zamawiającego. 

System 

operacyjny 

1. Microsoft Windows Server 2019 w wersji Polskiej z Min. 50 licencji 

dostępowych dla klientów (CAL) dostarczony na nośniku lub do 

pobrania ze strony producenta (link dołączony do zamówienia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 

 

Formularz ofertowy  
 

Dostawca: 

……………………. 

……………………. 

……………………. 
 

Tabela Nr 1 - Komputer PC - 12 sztuk 

Opis oferowanych komputerów 

Typ Producent:  

Symbol:  

Model:  

Procesor Producent:  

Model:   

Liczba rdzeni:  

Ilość pkt. w teście PassMark CPU 

Mark: 

 

Płyta Główna Producent:  

Model:  

Złącze DVI (Tak/Nie):  

Złącze HDMI (Tak/Nie):  

Liczba złącz DDR4:  

Maksymalna ilość pamięci RAM:  

Liczba złącz PCI:  

Liczba złącz SATA:  

Liczba złącz M.2:  

Liczba złącz USB 2.0:  

Liczba złącz USB 3.x:  

Moduł TPM:  

Złącze LAN (Tak/Nie):  

PXE 2.1 (Tak/Nie):  

WoL (Tak/Nie):  

Złącze głośników (Tak/Nie):  

Złącze mikrofonu (Tak/Nie):  

BIOS UEFI (Tak/Nie):  

Wyłączenie boot menu (Tak/Nie):  

Blokowanie portów USB (Tak/Nie):  

Blokowanie nośników zewn. (Tak/Nie):  

Wyłączenie trybu wirtualizacji 

(Tak/Nie): 

 

Monitorowanie temperatury (Tak/Nie):  

Monitorowanie wentylatorów 

(Tak/Nie): 

 

Tryby pracy wentylatorów (Tak/Nie):  

Inf. o zainstalowanym procesorze 

(Tak/Nie): 

 

Inf. o zainstalowanej pamięci RAM 

(Tak/Nie): 

 

Inf. o obsadzeniu slotów pamięci RAM 

(Tak/Nie): 

 

Hasło Administratora (Tak/Nie):  

Hasło Użytkownika (Tak/Nie):  

Hasło dysku twardego (Tak/Nie):  

Odczyt nr serwisowego/seryjnego 

(Tak/Nie): 

 



 

Test diagnostyczny CPU (Tak/Nie):  

Test diagnostyczny RAM (Tak/Nie):  

Test diagnostyczny HDD (Tak/Nie):  

Pamięć RAM Producent:  

Ilość zainstalowanej pamięci:  

Częstotliwość pracy (MHz):  

Dysk twardy Producent dysku:  

Pojemność dysku:  

Prędkość zapisu danych dysku:  

Napęd optyczny Producent:  

Model:  

Obudowa Producent:  

Model:  

Obudowa formatu SFF (Tak/Nie):  

Wymiary (cm):  

Możliwość pracy w pionie (Tak/Nie):  

Możliwość instalacji kart graficznych 

Low-Profile (Tak/Nie): 

 

Liczba wewnętrznych zatok 3,5”:  

Bez narzędziowy montaż dysków 

(Tak/Nie): 

 

Otwieranie obudowy bez narzędzi 

(Tak/Nie): 

 

Liczba przednich złącz USB 3.x:  

Złącze głośników z przodu (Tak/Nie):  

Złącze mikrofonu z przodu (Tak/Nie):  

Gniazdo linki zabezpieczającej 

(Tak/Nie): 

 

Ucho na kłódkę (Tak/Nie):  

Wentylacja tylko przez przód i tył 

obudowy (Tak/Nie): 

 

Kolor:  

Zasilacz Producent:  

Aktywna korekcja współczynnika mocy 

PFC (Tak/Nie): 

 

Moc zasilacza:  

Sprawność przy obciążeniu 50%:  

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 (Tak/Nie):  

 Certyfikat ISO 14001 (Tak/Nie):  

Deklaracja zgodności CE (Tak/Nie):  

Deklarację Środowiskową RoHS 

(Tak/Nie): 

 

Certyfikat ISO 28000 (Tak/Nie):  

System 

operacyjny  

 

Producent:   

Nazwa:  

Wersja:  

Gwarancja 

producenta 

Długość okresu gwarancyjnego :  

On-site next business day (Tak/Nie):  

Oprogramowanie 

biurowe 

 

Producent:  

Nazwa:  

Wersja:  

Cena jednostkowa netto zł:  

Wartość ogółem netto zł:  

Wartość ogółem brutto zł:  

 

 



 

 

Tabela Nr 2 - Notebook - 1 sztuka 
Opis oferowanego notebooka 

Typ Producent:  

Symbol:  

Model:  

Procesor Producent:  

Model:  

Ilość pkt. w teście PassMark CPU 

Mark: 

 

Pamięć RAM Producent:  

Ilość pamięci:  

Częstotliwość pracy:  

Dysk twardy Producent:  

Pojemność:  

Prędkość zapisu danych:  

Wejscia/Wyjścia Złącze VGA (Tak/Nie):  

Złącze HDMI (Tak/Nie):  

Złącze głośników (Tak/Nie):  

Złącze mikrofonu (Tak/Nie):  

Złącze LAN (Tak/Nie):  

Liczba złącz USB 2.0:  

Liczba złącz USB 3.x:  

Czytnik kart pamięci: (Tak/Nie):  

Łączność 

bezprzewodowa 

WiFi (wersja):  

Bluetooth (wersja):  

Matryca 

(ekranu) 

Długość przekątnej:  

Rozdzielczość ekranu:  

Technologia IPS (Tak/Nie):  

Matowy ekran (Tak/Nie):  

Inne Moduł TPM (Tak/Nie):  

Kamera HD (Tak/Nie):  

Klawiatura numeryczna (Tak/Nie):  

Podświetlanie klawiatury (Tak/Nie):  

Napęd DVD-RW (Tak/Nie):  

Gniazdo linki zabezpieczającej 

(Tak/Nie): 

 

Czas pracy na baterii (Tak/Nie):  

Ładowarka w zestawie (Tak/Nie):  

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 (Tak/Nie):  

 Certyfikat ISO 14001 (Tak/Nie):  

Deklaracja zgodności CE (Tak/Nie):  

Deklarację Środowiskową RoHS 

(Tak/Nie): 

 

Certyfikat ISO 28000 (Tak/Nie):  

System 

operacyjny  

 

Producent:   

Nazwa:  

Wersja:  

Gwarancja 

producenta 

Długość okresu gwarancyjnego:  

On-site next business day (Tak/Nie):  

Oprogramowanie 

biurowe 

 

Producent:  

Nazwa:  

Wersja:  

Cena jednostkowa netto zł:  

Wartość ogółem netto zł:  

Wartość ogółem brutto zł:  



 

 

Tabela Nr 3 - Serwer - 1 sztuka 
Opis oferowanego serwera 

Typ Producent:  

Symbol:  

Model:  

Procesor Producent:  

Model:  

Liczba rdzeni:  

Zintegrowana grafika (Tak/Nie):  

Ilość pkt. w teście PassMark CPU 

Mark: 

 

Płyta Główna Producent:  

Model:  

Złącze VGA (Tak/Nie):  

Złącze HDMI (Tak/Nie):  

Złącze DVI (Tak/Nie):  

Liczba slotów DDR4:  

Maksymalna ilość pamięci RAM:  

Liczba złącz USB 2.0:  

Liczba złącz USB 3.x:  

Liczba złącz PCI x16:  

Liczba złącz SATA:  

Liczba złącz M.2:  

Moduł TPM (Tak/Nie):  

Dwa złącza LAN (Tak/Nie):  

PXE 2.1 (Tak/Nie):  

Wake on LAN (Tak/Nie)  

Złącze głośników (Tak/Nie):  

Złącze mikrofonu (Tak/Nie):  

BIOS UEFI (Tak/Nie):  

Wyłączenie boot menu (Tak/Nie):  

Blokowanie portów USB (Tak/Nie):  

Blokowanie nośników zewn. 

(Tak/Nie): 

 

Wyłączenie trybu wirtualizacji 

(Tak/Nie): 

 

Monitorowanie temperatury 

(Tak/Nie): 

 

Monitorowanie wentylatorów 

(Tak/Nie): 

 

Tryby pracy wentylatorów (Tak/Nie):  

Odczyt nr serwisowego/seryjnego 

(Tak/Nie): 

 

Inf. o zainstalowanym procesorze 

(Tak/Nie): 

 

Inf. o zainstalowanej pamięci RAM 

(Tak/Nie): 

 

Info o obsadzeniu slotów pamięci 

RAM (Tak/Nie): 

 

Hasło Administratora (Tak/Nie):  

Hasło Użytkownika (Tak/Nie):  

Hasło dysku twardego (Tak/Nie):  

Test diagnostyczny CPU (Tak/Nie):  

Test diagnostyczny RAM (Tak/Nie):  

Test diagnostyczny HDD (Tak/Nie):  

Pamięć RAM Producent:  

Ilość zainstalowanej pamięci:  



 

Dyski twarde Producent dysku SSD M.2:  

Model dysku SSD M.2:  

Pojemność dysku SSD M.2:  

Prędkość zapisu danych dysku SSD 

M.2 (MB/s): 

 

Producent dysków HDD:  

Model dysków HDD:  

Pojemność dysków HDD:  

Obudowa Producent:  

Model:  

Bez narzędziowy montaż 

podzespołów (Tak/Nie): 

 

Otwieranie obudowy bez narzędzi 

(Tak/Nie): 

 

Liczba zatok 5.25”:  

Liczba kieszeni rack z przodu 

obudowy: 

 

Klapka zamykana na kluczyk 

(Tak/Nie): 

 

Liczba przednich złącz USB 3.x:  

Ucho na kłódkę (Tak/Nie):  

Gniazdo linki zabezpieczającej 

(Tak/Nie): 

 

Wentylacja tylko przez przedni i tylny 

panel (Tak/Nie): 

 

Zasilacze  Producent:  

Sprawność przy obciążeniu 50%:  

Hot Plug (Tak/Nie):  

Moc pojedynczego zasilacza:  

Aktywna korekcja współczynnika 

mocy PFC (Tak/Nie): 

 

Liczba złącz dysków SATA:  

Certyfikaty Certyfikat ISO 9001 (Tak/Nie):  

 Certyfikat ISO 14001 (Tak/Nie):  

Deklaracja zgodności CE (Tak/Nie):  

Deklarację Środowiskową RoHS 

(Tak/Nie): 

 

Certyfikat ISO 28000 (Tak/Nie):  

System 

operacyjny  

 

Producent:  

Nazwa:  

Wersja:  

Liczba licencji dostępowych CAL:   

Gwarancja 

producenta 

Długość okresu gwarancyjnego:  

On-site next business day  (Tak/Nie):  

Oprogramowanie 

biurowe 

 

Producent:  

Nazwa:  

Wersja:  

Cena jednostkowa netto zł:  

Wartość ogółem netto zł:  

Wartość ogółem brutto zł:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

....................................................... PLN ……………% 

Całkowita kwota oferty netto  

(Tabela 1+Tabela 2+Tabela 3)  

Stawka VAT 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………… PLN 

Całkowita kwota oferty brutto wynosi ( Tabela 1+Tabela 2+Tabela 3) 

 

Słownie ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………..………………………….……………….................................... PLN 

 

  

  

  

  

  

…………………………………. ……..………………………….. 

Miejscowość, data Podpis Wykonawcy 


