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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 
 

1. komputera przenośnego szt. 1  
 

LP 
 

CECHA WYMAGANE PARAMETRY 

1 Typ komputera Komputer przenośny 

2 Przeznaczenie 
Uruchamianie aplikacji biurowych, edukacyjnych, aplikacji 
obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty 
elektronicznej. 

3 Obudowa  Lekka obudowa w kolorze czarnym lub srebrnym lub szarym 

4 Typ mikroprocesora, 
wydajność komputera 

Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 
bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośnych, zapewniający wydajność komputera ocenioną w 
teście MobileMark 2014 – Office Productivity na co najmniej 
1500 punktów (do oferty należy dołączyć wydruk ze strony 
http://www.bapco.com lub wydruk testu wykonanego przez 
Wykonawcę), lub procesor oceniony w teście Passmark CPU 
Mark na co najmniej 4650 punktów, zgodnie z zestawieniem 
opublikowanym na stronie WWW: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia 
niniejszego postępowania a stanowiącym Załącznik nr 2a do 
Załącznika nr 2 SIWZ 

5 Dysk twardy Dysk magnetyczny, nie mniej niż 500 GB. 

6 Pamięć RAM Nie mniej niż 8 GB pamięci. 

7 Karta graficzna Umożliwiająca obsługę co najmniej dwóch monitorów, 
wyświetlanie pulpitu rozszerzonego, klonowanie pulpitu 

8 Wyświetlacz 
zintegrowany  

Wyświetlacz panoramiczny o przekątnej powyżej 15’’  
Umożliwiający wyświetlanie obrazu z rozdzielczością co 
najmniej 1366x768 pikseli 

9 Multimedia 
Wbudowane głośniki stereofoniczne 
Wbudowany mikrofon  
Wbudowana kamera 

10 Złącza wyprowadzone 
na zewnątrz obudowy 

Minimum 3 porty USB w tym co najmniej 2 porty USB 3.0,  
Złącze VGA lub HDMI,  
Gniazdo słuchawkowe mini-jack, 
Złącze kart pamięci SDXC 

11 Komunikacja 
bezprzewodowa 

Interfejs sieci bezprzewodowej Wi‑Fi 802.11ac; zgodny z 
IEEE 802.11a/b/g/n, 
Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 

12 Klawiatura Klawiatura typu QWERTY (polski programisty). 

13 Urządzenie 
wskazujące 

Panel dotykowy. 

14 Waga urządzenia  Maksymalnie 2,5 kg. 



Znak sprawy: KZp.2730.7.17 

 19 

15 Zasilanie Z sieci energetycznej 240V 50Hz za pomocą zewnętrznego 
zasilacza.  

16 certyfikaty i deklaracje Zgodny z normą ENERGY STAR 6 
znak bezpieczeństwa CE,  

17 System operacyjny 

System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych w polskiej 
wersji językowej zapewniający funkcjonalności takie jak: 
- interfejs graficzny z możliwością modyfikacji menu 
głównego, kompozycji pulpitu itp., 
- zarządzanie użytkownikami: tworzenie, modyfikowanie, 
usuwanie użytkowników oraz użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł 
użytkowników (długość, okres ważności, złożoność), 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych 
środowiskowych, 
- podłączanie, modyfikowanie lub usuwanie połączeń 
drukarek lokalnych oraz dostępnych w sieci lokalnej za 
pomocą protokołu TCP/IP, 
- włączanie lub wyłączanie urządzeń sprzętowych lub klas 
urządzeń np. pamięci USB, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej,  
System przeznaczony do uruchamiania powszechnie 
dostępnych przeglądarek internetowych, aplikacji biurowych, 
aplikacji graficznych oraz obsługi kwalifikowanych podpisów 
elektronicznych. 
Producent systemu operacyjnego powinien udostępniać 
aktualizacje oprogramowania, które mogą być pobierane 
i instalowane automatycznie oraz uruchamiane „ręcznie” 
przez administratora/użytkownika. 

18 
Wsparcie producenta, 
oprogramowanie i 
sterowniki 

Producent musi udostępniać na dedykowanej stronie 
internetowej zestaw sterowników i oprogramowania 
narzędziowego właściwego dla określonego modelu 
komputera, identyfikowanego przez podanie numeru 
seryjnego, nazwy modelu lub numeru produktu. Należy podać 
adres strony internetowej. 

19 Wyposażenie 
dodatkowe 

Torba do przenoszenia komputera,  

20 Inne wymagania 
Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, 
szczegółową specyfikację techniczną oferowanego modelu 
komputera. 

21 Gwarancja  Co najmniej 24 miesięcy 

 
2. Pakiet oprogramowania biurowego 1 stanowisko 

 
LP 

 
CECHA WYMAGANE PARAMETRY 

1 Interfejs użytkownika Wszystkie moduły oraz pełny system pomocy użytkownika w 
polskiej wersji językowej. 

2 

Rodzaj 
licencjonowania 

Licencja bezterminowa dla instytucji akademickiej (np. 
Academic Open), możliwość przenoszenia miedzy 
komputerami, możliwość instalacji na wszystkich komputerach 
z wykorzystaniem jednego klucza licencyjnego, możliwość 
instalacji w systemach 32 i 64 bitowych 
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3 
Obsługa podpisu 
elektronicznego 

zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych 
(Dz.U.05.212.1766) 

4 
Tworzenie i edycja 
dokumentów 
elektronicznych 

Obsługa schematu XML zgodnie z Rozporządzeniem w 
sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych  (Dz.U.05.212.1766)  

5 
Personalizacja 
szablonów 
dokumentów 

Możliwość dostosowywania i dystrybuowania szablonów 
zgodnie z wymaganiami instytucji 

6 
Wbudowane narzędzia 
programistyczne 

Język makropoleceń, język skryptowy umożliwiający 
automatyzację pracy i wymianę danych miedzy dokumentami i 
aplikacjami 

7 

Obsługa elementów 
graficznych  

Możliwość wstawiania do każdej aplikacji wchodzącej w skład 
pakietu, plików graficznych dostępnych w najpopularniejszych 
formatach oraz grafiki typu ClipArt z wbudowanej bazy, z 
możliwością pobierania nowych ze strony producenta pakietu 

8 

Aplikacje wchodzące w 
skład pakietu 

Edytor tekstu 
Arkusz kalkulacyjny 
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 

9 

Funkcjonalności 
edytora tekstu 

- Edycja, formatowanie, sprawdzanie pisowni i poprawności 
gramatycznej tekstu w wielu językach w ramach jednego 
dokumentu, 

- Funkcjonalność słownika wyrazów bliskoznacznych i 
autokorekty co najmniej dla języka polskiego i angielskiego, 

- Wstawianie, formatowanie i podpisywanie tabel,  
- Wstawianie, formatowanie i podpisywanie obiektów 
graficznych, 

- Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego 
(łącznie z tabelami przestawnymi), 

- Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, 
tabel i rysunków, 

- Automatyczne tworzenie spisów treści, tabel i rysunków, 
- Formatowanie nagłówków i stopek stron łącznie i rozdzielnie 
dla różnych sekcji dokumentu, 

- Formatowanie układu strony oraz rozmieszczenia pól 
numeracji stron z uwzględnieniem wymogów druku 
dwustronnego (marginesy wewnętrzne, zewnętrzne, oprawa), 

- Możliwość definiowania zestawów styli do szybkiego 
formatowania tekstu, 

- wbudowana funkcjonalność podstawowej edycji elementów 
graficznych (powiększanie, zmniejszanie, kompresja, 
przezroczystość), 

- Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących 
wykonywanie czynności, 

- Określenie układu strony (pionowa/pozioma) łącznie i 
rozdzielnie dla różnych sekcji dokumentu, 

- Wydruk dokumentów jedno i dwustronnych oraz w układzie 
zeszytowym, 

- Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych 
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, książki 
adresowej klienta poczty elektronicznej oraz zewnętrznych 
baz danych SQL z obsługą dostępu do danych ODBC, 

- Praca na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft 
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Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem 
bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów 
dokumentu, 

- Możliwość wstawiania i edycji równań matematycznych, 
- Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed odczytem oraz 
przed wprowadzaniem modyfikacji. 

10 

Funkcjonalności 
arkusza 
kalkulacyjnego 

- Tworzenie raportów tabelarycznych 
- Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), 
słupkowych, kołowych 

- Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, 
dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje 
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz 
operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 

- Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne 
arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki 
tekstowe, pliki XML) 

- Wykonywanie analiz wielowymiarowych OLAP oraz 
tworzenie i edycję kwerend bazodanowych  

- Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
testy statystyczne, analizę wariantową i rozwiązywanie 
problemów optymalizacyjnych 

- Wbudowane narzędzie analityczne typu solver 
- Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających 
dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na 
danych z tabeli przestawnych 

- Wyszukiwanie i zamianę danych 
- Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania 
warunkowego 

- Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach 
po takiej nazwie 

- Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących 
wykonywanie czynności 

- Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim 
formatem 

- Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików 
utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 
2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem 
poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceń. 

- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz 
przed wprowadzaniem modyfikacji 

11 

Funkcjonalności 
narzędzia do tworzenia 
i edycji prezentacji 

- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych z 
wykorzystaniem elementów graficznych, tekstów, animacji, 
filmów i nagrań dźwiękowych 

- Przygotowywanie prezentacji na podstawie szablonów 
zawartych w narzędziu z możliwością pobierania nowych 
szablonów ze strony producenta oprogramowania 

- Nadawanie efektów animacyjnych dla wszystkich slajdów, 
pojedynczych i grup elementów slajdów 

- Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
- Dodawanie opisów slajdów z notatkami dla prezentera 
- Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 
widoczne są slajdy i notatki prezentera 
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- Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z innych 
aplikacji pakietu biurowego 

- Automatyczna aktualizacja wykresu znajdującego się w 
prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu 
kalkulacyjnym 

- Możliwość animacji fragmentów wstawianych wykresów 
- Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
- Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu z możliwością 
przygotowania zestawu plików umożliwiających wyświetlenie 
prezentacji na komputerze nie posiadającym 
oprogramowania do wyświetlania prezentacji 

- Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007 i 2010. 

12 

Funkcjonalności 
narzędzia do tworzenia 
i pracy z lokalną bazą 
danych 

- Tworzenie baz danych przechowywanych w 1 pliku 
- Tworzenie następujących obiektów baz danych: tabele z 
definiowaniem typów danych (tekstowych, liczbowych, 
walutowych daty i czasu), kluczy głównych, kluczy obcych 
wiążących dane z innych tabel relacjami, kwerend/widoków 
tabel wirtualnych będących złożeniem danych z kilku tabel, 
raportów tabelarycznych i z podziałem na sekcje, formularzy 
wspomagających wprowadzanie i zarządzanie danymi, makr 
i programowania zdarzeń w języku obsługiwanym przez 
pakiet 

- Tworzenie formularzy i raportów w powiązaniu z 
zewnętrznymi bazami zgodnymi z ODBC, plikami XML, 
arkuszami kalkulacyjnymi 

- Tworzenie aplikacji do zarządzania danymi 
przechowywanymi w zewnętrznych bazach danych SQL za 
pomocą sterownika ODBC 

- Możliwość programowania reakcji na zdarzenia dla 
elementów formularzy za pomocą wbudowanych narzędzi 
programistycznych 

- Możliwość personalizacji, ograniczania liczby dostępnych 
kontrolek i narządzi w aplikacjach udostępnianych 
użytkownikom 

- Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików 
utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Access 
2003, 2007, 2010 z uwzględnieniem poprawnej realizacji 
użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

13 

Program instalacyjny - Należy dostarczyć nośniki lub wskazać sposób pobierania 
oprogramowania instalacyjnego ze strony producenta 

- Wszystkie wymienione wyżej funkcjonalności muszą być 
dostępne w ramach jednego programu instalacyjnego 

 

 
3. Skaner dokumentów z podajnikiem dwustronnym szt. 1  

 
LP 

 
CECHA WYMAGANE PARAMETRY 

1 Przeznaczenie 
skanera Skanowanie dokumentów, w tym dokumentów dwustronnych 

2 Rozdzielczość 
skanowania Co najmniej 600 dpi 
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3 Prędkość skanowania Co najmniej 25 stron na minutę (mono) 

4 Skanowanie 
dwustronne Automatyczne  

5 Maksymalny format 
dokumentu Nie mniejszy niż 210 x 300 mm 

6 Minimalny format 
dokumentu Nie większy niż 65 x 65 mm 

7 Grubość i gramatura 
papieru 34–413 g/m2 

8 Automatyczny 
Podajnik dokumentów Na co najmniej 50 arkuszy 

9 Formaty zapisywanych 
plików BMP, JPEG, PDF, RTF, TIFF 

10 Skanowanie kodów 
kreskowych Przeplatany 2 z 5, Code 3 z 9, Code 128, EAN-13, EAN-8,  

11 Oprogramowanie 
Sterowniki dla systemu Windows, oprogramowanie 
narzędziowe do przechwytywania oraz podstawowej korekcji 
obrazu 

12 Interfejs 
komunikacyjny USB 

13 Gwarancja Co najmniej 24 miesiące 

 
4. Oprogramowanie do skanowania dokumentów 1 stanowisko 

 
LP 

 
CECHA WYMAGANE PARAMETRY 

1 Interfejs użytkownika interfejs programu oraz system pomocy użytkownika w 
polskiej wersji językowej. 

2 

Przeznaczenie 
oprogramowania 

- Skanowanie dokumentów wraz z rozpoznawaniem tekstu 
(OCR), tabel i obrazów oraz zapisywanie w formatach 
umożliwiających ich późniejszą edycję, 
- Konwersja dokumentów PDF do formatów edytowanych. 

3 Języki rozpoznawane Co najmniej: polski, angielski, rosyjski, niemiecki, francuski, 
hiszpański 

4 

Edycja plików PDF Edytowanie tekstu i modyfikowanie obrazu, 
Pobieranie tekstu i tabel bez utraty formatu, 
Wypełnianie interaktywnych formularzy i kwestionariuszy 
PDF, 
Tworzenie i edytowanie zakładek usprawniających 
przeszukiwanych dokumentów. 

5 Formaty wejściowe Co najmniej: PDF, PDF/А, TIFF, JPEG, JBIG2, PNG, BMP, 
GIF, DjVu, DOC(X), XLS(X), PPT(X), VSD(X), HTML, RTF 

6 Formaty zapisu Co najmniej: DOC(X), XLS(X), PDF, PDF/А, RTF, TXT, CSV, 
ODT, EPUB, FB2, DjVu, PPTX, HTML, TIFF, JPEG, PNG 

7 
Kompatybilność z 
oprogramowaniem 

Microsoft Windows 7 lub nowszy 

8 Obsługiwane 
standardy skanerów 

TWAIN, WIA, urządzenia wielofunkcyjne (MFP) 

9 Program instalacyjny Należy dostarczyć nośnik z oprogramowaniem lub wskazać 
procedurę pobierania oprogramowania ze strony producenta 

10 Rodzaj 
licencjonowania 

Licencja bezterminowa na jedno stanowisko dla instytucji 
edukacyjnej/akademickiej. 


