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Załącznik Nr 1A 

Szczegółowa specyfikacja sprzętu i oprogramowania 

 

I. Komputer przenośny (Laptop) – 8 szt.  

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

Typ  komputery przenośne  

Zastosowanie  
Wyświetlanie prezentacji multimedialnych 

Wydajność obliczeniowa  

 

 wydajność CPU wg Cinebench 11.5: nie 

mniej niż 4.79 pkt 

Pamięć operacyjna  
4 GB DDR3 MOŻLIWOŚĆ 

ROZSZERZENIA DO 8GB 

Wydajność grafiki  Wydajność 3d : wg 3DMark 06 w 

rozdzielczości 1280x720 nie mniej niż  

9186 

Wyświetlacz  Wyświetlacz LED błyszc zący , 1600x900, 

ekran 17,3 cala, Maksymalny kąt odchylenia 

ekranu – 135 stopni, Maksymalna 

luminancja: 199 cd/m2 

Parametry pamięci masowej  Nie mniej niż : 500 GB / 5400 rpm , wg 

testu PCMark Vantage - HDD Test Suite: 

3609 

Wyposażenie multimedialne  kamerka internetowa 1.3 Mpx, wbudowany 

mikrofon, HDMI, wbudowane  głośniki,  

Wymagania dotyczące baterii / zasilania  Czas pracy na baterii : tryb oszczędzanie 

energii - test klasyczny: 110 min, tryb 

wysoka wydajność - test klasyczny: 50 min, 

pojemność baterii – nie mniej niż 48Wh 

Zgodność z systemami operacyjnymi i 

standardami  

Windows 7 Home Premium 64 bit 

wersja OEM w polskiej wersji językowej, 

wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowna 

instalację systemu oraz kluczem 

rejestracyjnym 

Zamawiający dopuszcza oprogramowanie 

równoważne pod warunkiem zapewnienia 

przez oferenta bezpłatnego przeszkolenia 

Waga  Nie więcej niż 3 kg 
 

Ergonomia  przyciski pozwalające na regulację głośności 
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oraz łączności bezprzewodowej ,wg PCMark 

Vantage -  Music Suite: parametry nie gorsze 

niż  6800 

 

Niezawodność/jakość wytwarzania  

Certyfikat ISO w zakresie Systemów 

Zarządzania Jakością (ISO 9001) i Systemów 

Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) 

oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

Warunki gwarancji  
Minimum 2 lata 

Wsparcie techniczne  
Wsparcie techniczne producenta 

Wymagania dodatkowe  Napęd optyczny DVD+/-RW DL 

Wyjście karty graficznej  D-Sub 

Karta dźwiękowa stereo  

Typ klawiatury : wyspowa z blokiem 

numerycznym. Pakiet biurowy dla 

użytkowników instytucjonalnych. Wersja 

zawierająca w pakiecie programy o 

następującej funkcjonalności: edytor 

tekstowy o funkcjonalności równoważnej do 

np. MS Word*, arkusz kalkulacyjny o 

funkcjonalności równoważnej do np. MS 

Excel*, edytor prezentacji multimedialnych  

o funkcjonalności równoważnej do np. MS 

PowerPoint* w polskiej wersji językowej, 

wraz z kluczem rejestracyjnym na 1 

stanowisko. Kompatybilny z zainstalowanym 

systemem operacyjnym. Zamawiający 

dopuszcza oprogramowanie równoważne 

pod warunkiem zapewnienia przez oferenta 

bezpłatnego przeszkolenia 

min. Wi-Fi 802.11 b/g/n 

1x wejście mikrofonowe, 1x wyjście 

słuchawkowe – głośnikowe 

Czytnik kart pamięci 

*Wszelkie nazwy własne znajdujące w niniejszej odpowiedzi zostały przywołane jedynie 

przykładowo i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako rekomendacja ich nabycia, 

użycia, czy promocji. 

W przypadku użycia przez oferentów testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w 

celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć 

zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych 

testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od 

otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. 
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II. Zakup tablicy multimedialnej z projektorem – 8 szt.  

Tablica – 8 szt.  

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica multimedialna z projektorem 

Wielkość tablicy min 77", obsług  dowolnym 

markerem lub palcem, lampa : min 4000 

godzin pracy, wyposażona i i zintegrowana z 

projektorem ultrakrótkoogniskowym o 

rozdzielczości WXGA (1280 x 800),  może 

być wykorzystana jako tradycyjna tablica 

suchościeralna, funkcja jednoczesnego 

obsługi (pisania) przez dwie osoby, moduł  

do komunikacji bezprzewodowej, 

oprogramowanie  w języku polskim, pisanie 

atramentem cyfrowym na aplikacjach, 

stronach sieciowych i materiałach wideo, 

zintegrowane głośniki komputerowe, opcja 

tabletów uczniowskich i testerów 

 

Projektor: 

- Siła światła: 2200 Ansi Lumenów 

- Rozdzielczość natywna: XGA (1024x768) 

- Kontrast: 2000:1 

- Technologia: 3LCD/XGA 

- Lampa : 2000 godzin 

- Obraz 60-100" 

Gwarancja za zestaw - 2 lata 

 

 

III.  Odtwarzacz DVD do projektora – 8 szt.  

.Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

Odtwarzacz DVD do projektora  

 

Odtwarzacz Blu-ray z obsługą płyt CD-

R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, BD-R, 

BD-RE, BD-ROM oraz plików MP3, WMA, 

DivX. Wyposażony w dekodery Dolby 

Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD 
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oraz funkcje SimpLink i BD Live. Posiada 

wyjście HDMI, złącze USB, port LAN i 

cyfrowe wyjście optyczne audio. 

 

IV. Przenośny odtwarzacz  CD – 8 szt. 

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

Przenośny odtwarzacz  CD  

Odtwarzacz typu boombox, wejście USB, 

wyjście na wzmacniacz zewnetrzny, 

możliwość użycia urządzeń USB i kart SD, 

odtwarzanie mp3 / WMA CD, tuner FM / 

AM, MEGABASS, moc skuteczna (RMS)  

5 W 

 

 

V. Projektor multimedialny z uchwytem i przewodami do laptopa (typ1) – 1 szt.  

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

Projektor multimedialny z uchwytem i 

przewodami do laptopa 

 

 

Technologia – DLP 

 Rozdzielczość ekranu -  1024 x 768 pikseli 

 Jasność - 3200 ANSI lum. 

 Kontrast -  5000:1 

 Ilość wyświetlanych kolorów – min. 16 mln 

 Obiektyw - F = 2.59 ~ 2.87 F 

 Obsługiwane systemy -  SECAM, PAL , 

NTSC 

 Złącza zewnętrzne -  Złącza (wyjścia): 1 x 

stereo mini-jack, 1 x D-sub 15-pin | Złącza 

(wejścia): 1 x HDMI, 1 x Mini DIN 4-pin (S-

Video), 1 x RCA (wideo), 1 x wejście na 

mikrofon, 2 x RCA (audio LR), 1 x stereo 

mini-jack, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x USB typ 

B, 2 x D-sub 15-pin, 1 x USB Typ A 

 Moc lampy -  230 W 

 Czas pracy lampy -   nie krócej niż 3500 

godz. 

 Pobór mocy [ praca / spoczynek ]  -  nie 

więcej niż 320/1 W 
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 Głośność pracy -  nie więcej niż  32 dB 

 Cechy dodatkowe -  Zgodność z HDTV 480i 

/ 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p  | 

Digital Zoom (x2) | HDTV Compatible | 

Security Password | Auto Off |  

 

Gwarancja – 2 lata 

 

 

 

VI. Projektor multimedialny z uchwytem i przewodami do laptopa(typ 2) – 1 szt.  

 

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektor multimedialny z uchwytem i 

przewodami do laptopa 

 

 

Technologia - LCD  

Rozdzielczość ekranu - 1280 x 800 pikseli 

Jasność-  2800 ANSI lum. 

Kontrast - 3000:1 

Obiektyw - F/1.58-1.72 F 

Odległość od ekranu - 0,9 - 10,8 m 

Przekątna obrazu - 1,58 - 1,72 m 

Obsługiwane systemy – 

NTSC 

NTSC 4.43 

PAL 

PAL-M 

PAL-N 

PAL60 

SECAM 

Złącza zewnętrzne - 1 x wejście sygnału 

audio - RCA x 2 | 1 x HDMI - 19 styków 

HDMI typ A 1 x wejście VGA / składowa 

video - 15 pin D-Sub (DB-15) | 1 x wejście 

sygnału zespolonego video - RCA x 3 | 1 x 

wejście sygnału zespolonego video - RCA | 1 

x mikrofon | 1 x USB - 4-pin USB typ B | 1 x 

USB - 4-pin USB typ A 

  

Moc lampy - 200 W 

Czas pracy lampy – nie krócej niż 4000 

godz. 

Gwarancja – 2 lata 
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VII.  Oprogramowanie. 

 

 

1. Pakiet programów graficznych służących do różnego rodzaju zastosowań w grafice 

komputerowej wer. EDU ( 4 x 4 stanowiska) - 1 szt.,  

2. Program żywieniowy dla szkół - 1 szt.  

3. Program prowadzenia baru i sali konsumenckiej - 1 szt.,  

4. Program do obróbki graficznej wer. EDU ( 4 x 4 stanowiska) - 1 szt., 

5.  Program do obsługi giełdy transportowej EU - 1 szt.,  

6. Program do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania 

projektowania - 1 szt. 

 

VIII. Kasa fiskalna – 4 szt.  

 

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

Kasa fiskalna 

 

CECHY GŁÓWNE: 

Typ: stacjonarna, przenośna. Rodzaj kopii  

-  papierowa 

 Baza towarowa - 3000. Grupy towarowe - 8 

MECHANIZM DRUKUJĄCY: 

Rodzaj: termiczny, Szerokość papieru 

2x28mm, Długość papieru do 25m 

KLAWIATURA: 

Rodzaj: membranowa. Klawisze szybkiej 

sprzedaży – min. 4 dwufunkcyjne  

ZŁĄCZA 

Współpraca z szufladą.  Współpraca z 

PC/Waga/Skaner  

WYŚWIETLACZE 

Klient LCD, alfanumeryczny, 14 znaków w 

wierszu Kasjer LCD, alfanumeryczny, 14 

znaków w wierszu 

ZASILANIE 

Zasilacz 

zewnętrzny230VAC/6,9VDCAkumulator6V, 

1,8Ah 
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IX. Aparat fotograficzny – 2 szt.  

 

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lustrzanka cyfrowa 

 

Liczba efektywnych pikseli: ok. 18 mln 

Typ matrycy: CMOS  

Rozmiar matrycy: 22,3 x 14,9 mm 

Mnożnik ogniskowej: 1,6x  

Stabilizacja: nie  

Czas otwarcia migawki: 30-1/4000 s  

Pomiar światła: pomiar wielosegmentowy 

przy użyciu matrycy światłoczułej w czasie 

rzeczywistym, pomiar wielosegmentowy, 

skupiony, punktowy, centralnie ważony 

uśredniony.  

Typ, Rozmiar, Rozdzielczość LCD: Ekran 

dotykowy, 3", ok.  

Wizjer: pentagonalny układ luster, pole 

widzenia: ok. 95 procent, powiększenie: ok. 

0,85x  

Czułość ISO: auto (100-6400), 100-12800 

Lampa błyskowa: wbudowana Tryby pracy 

lampy: automatyczny, ręczny, zintegrowany 

nadajnik zdalnego sterowania lamp 

błyskowych, redukcja efektu czerwonych 

oczu Zdjęcia seryjne. Obsługiwane rodzaje 

kart: SD, SDHC lub SDXC Złącza: USB 2.0 

Hi-Speed, wyjście wideo (PAL/ NTSC) 

(zintegrowane ze złączem USB), wyjście 

HDMI mini (zgodne z HDMI-CEC), 

mikrofon zewnętrzny (mini jack 3,5 mm 

stereo) Menu w języku polskim. 

Obiektyw 18-55 mm. Karta pamięci 32 GB 
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X. Statyw do aparatu – 2 szt.  

 

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

Statyw do aparatu 

Lekki i uniwersalny statyw przeznaczony 

głównie do współpracy z kompaktowymi 

aparatami cyfrowymi i lustrzankami. Nogi 

statywu można ustawiać pod trzema kątami, 

pozwalającymi na operowanie statywem z 

maksymalną stabilnością.  

Kulowa głowica posiada wymienną płytkę 

umożliwiającą szybkie zwalnianie aparatu. 

Istnieje możliwość skrócenia kolumny 

centralnej w celu bardzo szerokiego 

ustawienia nóg statywu i obniżenia pozycji 

aparatu. 

Maksymalna wysokość: 170 cm 

Składany, czarny 

 

XI. Drukarka Laserowa – 2 szt.  

 

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

Drukarka Laserowa kolorowa 

 

 

Grupa Urządzeń 

Drukujących 

Kolorowa drukarka 

formatu A4 

Szybkość 30 stron na minutę 

dla formatu A4 w 

kolorze i b/cz. 

Rozdzielczość 600x600 dpi -  
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Certyfikaty 

bezpieczeństwa 

GS, TÜV, CE - To 

urządzenie jest 

produkowane 

zgodnie z normą 

jakości ISO 9001 

oraz normą 

ochrony 

środowiska ISO 

14001. 

Pamięć  Standartowa 256 

MB, możliwość 

rozbudowy  
 

 

Podajniki papieru 

Wewnętrzne podajnik 

wielofunkcyjny, 

60-220 g/m², A4, 

A5, A6, B5, B6, 

Letter, Legal, 

Custom (70 x 138 

mm to 216 x 356 

mm); 500-kartek 

kaseta uniwersalna, 

60-120 g/m², A4, 

A5, A6, B5, B6, 

Letter, Legal, 

Custom (105 x 148 

mm to 216 x 356 

mm) 

Max. pojemność 

podajników wraz z 

opcjami 

do. 2,000 kartek (3 

opcjonalne 

podajniki papieru) 

 Drukowanie 

dwustronne: 60 – 

120 g/m²; A4, A5, 

B5, Letter, Legal, 

Custom (140 x 210 
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mm – 216 x 356 

mm) 

Pojemność tacy 

odbiorczej 

do 250-kartek 

wydrukiem do dołu  

 

 

Drukowanie 

Procesor PowerPC 750CL/ 

600 MHz 

Pamięć 256 MB RAM, 

która może być 

rozszerzona  

Emulacje PCL 6, PCL 5c, 

Postscript3™ ( 

KPDL3), XPS 

Bezpośredni 

wydruk, PDF 

Bezpośredni 

wydruk, 

Automatyczne 

przełączanie 

pomiędzy 

emulacjami  

Zintegrowane konta 

zarządzania 

wydrukiem 

100 kodów 

departamentowych 

Zgodne systemy OS 

(Drukowanie) 

Wszystkie aktualne 

systemy  
 

 

Interfejsy 

Złącza interfejsów USB 2.0 (Hi-

Speed), Złącze 

USB Host 

przeznaczone do 

Pamięci USB, 

Szybkie złacze 

Ethernetowe 
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(10/100BaseTX, 

SNMPv3, SSL, 

IPsec, IPv6, 

IEEE802.1x), 

Opcjonalny slot 

bądź to na interfejs 

serwera wydruków 

bądź dysk twardy, 

Złącze dla 

opcjonalnej karty 

CompactFlash, 

Złacze USB Host 

do obsługi 

zewnętrznych 

Pamięci USB 
  

 

 

XII. Niszczarka dokumentów – 1 szt.  

 

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

Drukarka atramentowa kolorowa 

 

Funkcje 

Auto start/stop  TAK  

Funkcja cofania  TAK  

Funkcje 

bezpieczeństwa  

Blokada pracy przy 

wyjętym koszu/zdjętej 

głowicy, Zatrzymanie 

przy zacięciu papieru  

Techniczne 

Pojemność kosza  20  

Szerokość wejścia 

[mm]  
230  
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Niszczenie 

Poziom 

bezpieczeństwa  
DIN 3  

Sposób niszczenia  Ścinki  

Średnia prędkość 

niszczenia 

[m/min.]  

4.3  

Niszczenie kart 

kredytowych  
TAK  

Niszczenie innych 

materiałów  
Zszywki, Spinacze  

Niszczenie 

jednorazowe [szt.]  
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XIII. Drukarka atramentowa – 1 szt.  

 

Nazwa urządzenia 

/komponentu/parametru 

 

 

Minimalne parametry techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

Drukarka atramentowa kolorowa ze 

skanerem (urządzenie wielofunkcyjne) 

Kopiarka: 

 Zoom 25 - 400 

 Rozdzielczość kopii (dpi) - 600 

 Ilość kopii w kolorze na minutę - 7 

 Ilość czarno-białych kopii na minutę - 

8 

Drukarka: 

 Rozdzielczość wydruku (dpi) 600 

 Druk bez obramowania - tak 

 Prędkość drukowanych stron w 

kolorze na minutę - 9 

 Pojemność popieru- 125 

 Ilość drukowanych stron - tak 

 Prędkość drukowanych stron czarno-

białych na minutę - 13 

 Technologia wydruku atramentowa 

 Wydruk w kolorze - tak 
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Skaner: 

 Rozdzielczość skanowania (dpi)1200 

x 2400 

Wyświetlacz: 

 Rozmiar wyświetlacza (cm)10.9 

Dane techniczne: 

 Maksymalny rozmiar papieruA4 

Komunikacja: 

 WLAN - tak 

Złącza: 

 Złącze USB - tak 

 Gniazdo kart pamięci - tak 
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