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(pieczęć Wykonawcy)  

FORMULARZ JAKO ŚCIOWY 

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiaj ącego) 

Zamawiaj ący  

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża 

Wykonawca 
Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..………… 

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….……………. 
  

Zadanie 1 -Dostawa sprz ętu elektronicznego i robotów 

   
1. Zestaw robotów typ 1 – 3 szt -  ………………………………………..……………………  
                                                               typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1. Zestaw do budowy robota mobilnego wraz z 

zestawem czujników badających otoczenie, 
posiadający możliwość połączenia oraz sterowania 
bezprzewodowego przez WiFi oraz Bluetooth. 
Główny sterownik zgodny z Arduino. Z zestawem 
powinno być dołączone niezależne źródło zasilania 
robota. W przypadku niestandardowego typu 
połączenia bezprzewodowego, zestaw powinien być 
wyposażony w adapter umożliwiający 
bezproblemowe połączenie robota z komputerem 
typu PC. 

 

2. Przeznaczenie: budowa robota mobilnego z dwoma 
lub czterema kołami napędowymi. Zbudowany robot 
przeznaczony do różnych zadań w tym podążania 
wzdłuż linii, wykrywania przeszkód, pomiaru 
odległości, badania otoczenia z użyciem kamery.  

 

3. Sterownik z mikrokontrolerem zgodnym z Arduino 
UNO  

 

4. Sterownik silników   
5. Ultradźwiękowy czujnik odległości działający w 

zakresie od 2 do 200 cm. Zasilany napięciem 5 V.  
 

6. Platforma bazowa (podwozie) i elementy  montażowe 
pozwalające zamontować silniki, czujniki, płytkę 
mikrokontrolera i zasilanie, Przewody połączeniowe.. 

 

7. Serwomechanizm typu micro 9 g - SG90 - 2 szt.  
8. Czujnik śledzenia linii - moduł z czujnikami  
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odbiciowymi umożliwiający robotowi podążanie za 
linią. 

9. Moduł WiFi - umożliwia łączenie się z dedykowaną 
aplikacją do sterowania robotem działająca na 
komputerze klasy PC. Adapter do podłączenia 
modułu WiFi. 

 

10. Moduł kamery o rozdzielczości co najmniej 5 MPx. 
Uchwyt do mocowania kamery 

 

11. Koła - szt. 4  
12. Silnik prądu stałego DC - 4 szt.  
13. Koszyk na baterie  
 
2. Zestaw robotów typ 2 – 2 szt ………………………………………….…………..………………    
                                                                                  typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1. Zestaw pozwalający na budowę różnorodnych 

konstrukcji robota w tym robota mobilnego (kołowego 
i gąsienicowego), manipulatora, platformy obrotowej, 
wózka transportowego, robota balansującego 

 

2. Przeznaczenie: budowa robota mobilnego z dwoma 
lub czterema kołami napędowymi z gąsienicami. 
Zbudowany robot przeznaczony do różnych zadań w 
tym podążania wzdłuż linii, wykrywania przeszkód, 
pomiaru odległości, badania otoczenia z użyciem 
kamery.  

 

3. Sterownik z mikrokontrolerem zgodnym z Arduino 
Mega 

 

4. Sterownik silników   
5. Ultradźwiękowy czujnik odległości działający w 

zakresie od 2 do 200 cm. Zasilany napięciem 5 V.  
 

6. Żyroskop  
7. Akcelerometr 3 osiowy  
8. Podwójny czujnik śledzenia linii - moduł z czujnikami 

odbiciowymi umożliwiający robotowi podążanie za 
linią. 

 

9. Moduł Bluetooth  
10. Platforma bazowa (podwozie) i elementy  montażowe 

i konstrukcyjne pozwalające zamontować silniki, 
czujniki, płytkę mikrokontrolera i zasilanie, Przewody 
połączeniowe.. 

 

11. Serwomechanizm typu micro 9 g - SG90 - 2 szt.  
12.   
13. Moduł WiFi - umożliwia łączenie się z dedykowaną 

aplikacją do sterowania robotem działająca na 
komputerze klasy PC. Adapter do podłączenia 
modułu WiFi. 

 

14. Gąsienice – sztuk 2  
15. Koła - szt. 2  
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16. Silnik prądu stałego DC - 2 szt.  
17. Koszyk na baterie  
 
3. Zestaw Bazowy do IoT – 20 szt –  ………………………………………….…………..…    
                                                                                  typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1. Zestaw bazowy do IoT, przeznaczony do nauki 

programowania urządzeń IoT 
 

2. Zestaw musi zawiera ć : 
1.Opakowanie/pudełko do transportu całego zestawu 

 

3. 2.SparkFunRaspberry Pi 3B+ Starter Kit - 1 zestaw 
zawierający: 

 

4. a. Raspberry Pi 3 Model B+ - 1 szt. 
• Broadcom BCM2837B0 64-bit ARM Cortex-A53 

Quad Core Processor SoC running @ 1.4GHz 
• 1GB RAM LPDDR2 SDRAM 
• 4x USB2.0 Porty wyjście do 1.2A  
• Rozszerzone 40-pin GPIO Header 
• Wyjście Video/Audio przez 4-pole 3.5mm 

złącze, HDMI, CSI Kamera, or Raw LCD (DSI) 
• Pamięć przechowywania : microSD 
• Gigabit Ethernet over USB 2.0 (max. 

przepustowość 300Mbps) 
• 2.4GHz i 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac WLAN, 

Bluetooth 4.2, BLE 
• H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 

encode (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 
graphics 

• Peryferia niskopoziomowe:  
o 27x GPIO , UART, I2C bus, SPI bus 

with two chip selects, +3.3V, +5V, 
Ground 

•  Zasilanie: 5V @ 2.5A przez  microUSB  
•  ObsługaRaspbian, Windows 10 IoT Core, 

OpenELEC, OSMC, Pidora, Arch Linux, RISC 
OS. 

•  wymiary max. 85mm x 56mm x 17mm 

 

5. b. SparkFun Pi Wedge – 1 szt. 
• 1x Preassembled SparkFun Pi Wedge (mała 

płytka, która łączy się z 40-pinowym złączem 
GPIO w Raspberry Pi, rozmieszczenie pinów 
dla płyty stykowej, posiada kondensatory na 
liniach zasilania. Umożliwia podłączenie modułu 
FTDI Basic do wbudowanego portu 
szeregowego. Umożliwia podłączenie do portu 
GPIO RPi, który pozwala na prototypowanie - 
nie wymaga lutowania! Pi Wedge ma być 
kompatybilny z modelami Raspberry Pi A +, B + 
lub RPi2 i jest dopasowany do wyjścia GPIO na 
RPi  bez lutowania, np. płyta bezstykowa. ) 
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• 1x GPIO kabel Ribbon (40-pin, 6") 
6. c. SparkFun FTDI Basic Breakout --- 3.3V – 1 szt. 

• Jest to podstawowa płyta dla FTDI FT232RL 
USB na szeregowy układ scalony. Pinout tej 
płyty pasuje do kabla FTDI do pracy z 
oficjalnym Arduino i klonami płyt Arduino 3.3V. 
Może być również używany do ogólnych 
zastosowań szeregowych.  Wyprowadzony jest  
pin DTR w przeciwieństwie do pinów RTS kabla 
FTDI. Pin DTR pozwala na automatyczne 
resetowanie po pobraniu nowego Szkicu. 
Funkcja ta pozwala na pobranie szkicu bez 
konieczności naciskania przycisku resetowania. 
Ma automatycznie zresetować dowolną płytę 
Arduino, która ma wyprowadzony reset do 6-
stykowego złącza.) 

• Ta płyta ma diody TX i RX, które pozwalają 
zobaczyć ruch szeregowy na diodach LED.   
FTDI Basic używa DTR do spowodowania 
resetu sprzętu, gdy kabel FTDI wykorzystuje 
sygnał RTS. 

 

7. d. Breadboard --- Full-Size (Bare) – 1 szt. 
• Opis: Płyta ma 2 podzielone szyny zasilania, 10 

kolumn i 63 rzędy - z łączną liczbą punktów 
830. Wszystkie piny są rozmieszczone według 
standardowego 0,1 ”. Dwa zestawy pięciu 
kolumn są oddzielone o około 0,3”, idealne do 
oklejania pakietu DIP. Płyta akceptuje rozmiary 
przewodu w zakresie 20-29AWG.  

• Ta płyta ma również samoprzylepny pasek z 
tyłu. Płyty mają również części blokujące, dzięki 
czemu można połączyć dowolną liczbę 
elementów.  

• Wymiary min.: 6,5 x 2,1 x 0,38 "(165,1 x 54,29 x 
9,68 mm) 

 

8. e. Obudowa Raspberry Pi --- czarna - 1szt. 
• Obudowa zapewnia gniazda umożliwiające 

dostęp do GPIO, portów USB, Ethernetu, karty 
SD, HMDI, gniazda 3,5 mm i złączy CSI, a 
także nóżek i otworów wentylacyjnych, aby 
zapewnić odpowiednie chłodzenie płyty i 
gniazda montażowe w kształcie plusa. 
Wszystkie diody LED stanu na Pi są 
widocznymi gniazdami w projekcie. 

 

9. f.16GB microSD (Preloaded with OS – Linux) – 1 szt. 
• Class 10 (up to 45MB/s read-write) 

 

10. g. microSD USB Reader – 1 szt. 
• adapter umożliwia odczyt karty microSD w 

komputerze PC. 

 

11. h. Multicolor Buttons (4 szt.) 
• 1x czerwony, 1x niebieski, 1x żółty, 1x zielony 
• rozmiar nóżek pasuje do płyty stykowej opisanej 
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powyżej 
12. h. diody LED (20 szt.) 

• 5x – Czerwony, 5x – Żółty,  5x – Niebieski, 5x - 
Zielony 

 

13. j. Resistor 330 Ohm 1/6 Watt PTH --- 20 szt. 
• 1/6 Watt, +/- 5% tolerancji rezystorów PTH.  
• 330 Ohm 

 

14. k. Raspberry Pi GPIO Ribbon Cable --- 40-pin, 6" – 1 
szt. 

• płaski kabel 2x20 pasuje do nagłówków GPIO 
na Raspberry Pi 3, 2 i B +.  Kabel ma złącza o 
przekątnej 0,1 cala. 

 

15. l. SparkFun USB Mini-B Cable – 1 szt. 
• USB 2.0 type A to Mini-B 5-pin cable 
• dł. min. 1,5m 

 

16. m. Zasilacz --- 5.1V DC 2.5A (USB Micro-B) – 1 szt. 
• Napięcie wejściowe: 100~240VAC 
• Regulacja obciążenia +/- 3% 
• Output voltage/capacity: 5.1V; 2.5A 
• Długość przewodu min.: 1,5m 
• Złącze wyjściowe: typ Micro-B USB 

 

17. n. kabelki stykowe męskie na żeńskie --- 10 szt. 
• Są to zworki o długości min. 155 mm 

zakończone jako męskie na żeńskie. Wiele 
zworek można zainstalować obok siebie w 
odległości 0.1 ”. Jest to 1 pakiet dziesięciu 
zworek. 

 

18. o. kabelki stykowe męskie na męskie --- 30 szt. 
• kabelki zakończone jako męskie na męskie, dł. 

min 155mm. 

 

 
4. Pakiet do nauki do IoT – 20 szt - ………………………………………….…………..…………   
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 

 

Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1 Pakiet do nauki IoT, przeznaczony do nauki 

programowania urządzeń IoT 
 

2 Pakiet musi zawierać :    
SparkFunTinkerKit -  1szt. 

 

3 a. SparkFunRedBoard lub kompatybilny z płytą 
Arduino Uno: 

• ATmega328 mikrokontroller z Optiboot (UNO) 
Bootloader  

• USB Programowanie przez FTDI FT231X  
• Napięcie wejściowe - 7-15V  
• 0-5V wyjście  kompatybilne z 3.3V   
• 14 Digital I/O Pins (6 wyjść PWM)  
• 6 wejść analogowych 
• ISP złącze  
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• 32k pamięć Flash   
• 16MHz Clock Speed  
• Konstrukcja  SMD   
• Kompatybilny z R3 Shield 

4 b. SparkFun Motor Driver (ze złączami) – 1 szt. 
Zasilanie: VM = 15V max, VCC = 2.7--5.5V 
Prąd wyjściowy : Iout = 1.2A (average) / 3.2A 

(peak) 
kontrola Standby  
CW/CCW/short-brake/stop  - tryby pracy silnika 
Wbudowanie termiczne wyłączanie obwodów i 

wykrywanie low-voltage circuit 
Wszystkie piny  TB6612FNG mają standard 

odległości 0.1"  
Kondensatory filtrujące na obu liniach zasilania. 
Przylutowane złącza 

 

5 c. Breadboard - Self-Adhesive (Biały) – 1szt. 
• Ma 2 magistrale zasilania, 
• 10 kolumn i 30 rzędów - łącznie 400 punktów 

w punktach. 
• Wszystkie piny są rozmieszczone w 

standardzie 0.1 ". 
• Dwa zestawy pięciu kolumn są oddzielone o 

około 0.3", pasują do pakietu DIP. 
• Płyta akceptuje przewody o rozmiarach w 

zakresie 29-20AWG. 
• Ta płyta ma również taśmę samoprzylepny z 

tyłu. 
• Płyty mają również części blokujące, dzięki 

czemu można połączyć dowolną liczbę 
elementów. 

 

6  d. Servo -- Sub-Micro Size – 1 szt. 
1x Micro Size Servo 
1x Single Arm Micro Horn 
1x Double Arm Micro Horn 
1x Four Point Micro Horn 
1x Circle Micro Horn 
2x 2x8mm Phillips Screw 
Napięcie: 4.8-6.0 Volts 
Moment obrotowy: 16.6/20.8 oz-in. (4.8/6.0V) 
Prędkość: 0.15/0.10 sec/60° (4.8/6.0V) 
Obrót: ~160° 
Jedno górne łożysko kulkowe 
nylonowe koła zębate 
3-Pole Ferrite Motor 
Min wymiary : 31.8 x 11.7 x 29mm 
Długość przewody min. : 160mm 
Waga max.: 9g 

 

7 e. Hobby Gearmotor -- 200 RPM (para) – 2 sztuki  
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Sugerowane napięcie: 4.5VDC 
Prędkość bez obciążenia: 140RPM 
Prąd bez obciązenia: 190mA 
Max. prąd obciążenia: 250mA 
Moment obrotowy: 800 gf-cm 

8 f. Temperature Sensor – TMP36  - 1 szt. 
• Napięcie wejściowe: 2.7 V to 5.5 VDC 
• 10 mV/°C współczynnik skali 
• ±2°C dokładno ść pomiaru temperatury 
• ±0.5°C liniowo ść 
• Zakrs pracy: −40°C to +125°C 

 

9 g. Mini Fotokomórka – 1 szt. 
Light resistance : ~1k Ohm 
Dark resistance : ~10k Ohm 
Max voltage : 150V 
Max power: 100mW* 2 x 4 x 5mm 
4mm between pins 
31mm lead length 

 

10 h. Pizeo Speaker – 1 szt. 
okrągły głośnik o średnicy max. 12 mm, który 

działa w zakresie słyszalnym 2kHz. 
Możliwość używania głośnika do tworzenia 
prostych interfejsów muzycznych lub 
użytkownika. 

 

11 i. SparkFun USB Mini-B Cable -- 6 Foot – 1 szt. 
USB 2.0 type A to Mini-B 5-pin cable 
dł. min. 1,5m 

 

12 j. kabelki stykowe męskie na męskie --- 30 szt. 
• kabelki zakończone jako męskie na męskie,  
• dł. min. 155mm 

 

13  k. LED - RGB Diffused Common Cathode – 1 szt. 
Forward Voltage (RGB): (2.0, 3.2, 3.2)V 
Max Forward Current (RGB): (20, 20, 20)mA 
Max Luminosity (RGB): (2800, 6500, 1200 

 

14 l. Multicolor Buttons (4 szt.) 
1x czerwony, 1x niebieski, 1x żółty, 1x zielony 
rozmiar nóżek pasuje do płyty stykowej opisanej 

powyżej 

 

15 m. diody LED (20 szt.) 
• 5x – Czerwony, 5x – Żółty, 5x – Niebieski, 5x 

– Zielony 

 

16 n. Mini Power Switch – 1 szt. 
• Prosty przełącznik suwakowy SPDT.  30 V / 

200 mA.  
• Piny mają rozstaw 1 ”, pasują rozmiarem do 

płyty stykowej 

 

17 o. 10K Trimpot – 1 szt. 
potencjometr 10K z możliwością regulacji ma 

wbudowaną małą gałkę i pasuje do płyty 
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stykowej 
18 p. Battery Holder - 4xAA to Barrel Jack Connector – 1 

szt. 
Jest to prosty 4-ogniwowy uchwyt na baterie AA. 

5-calowy kabel zakończony jest 
standardowym złączem jack o średnicy 5,5 x 
2,1 mm i dodatnim cylindrem. 

 

19 q. 330 and 10K Resistors 
Oporniki 330 Ohm 1/6 Watt PTH, +/- 5% tolerancji  

--- 20 szt. 
Oporniki 10K Ohm PTH 1/4 W, +/- 5% tolerancji – 

20 szt. 

 

 
5. Zestaw sensorów do IoT – 20 szt- - ………………………………………….…………..………   
                                                                                  typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1 Zestaw sensorów do IoT, przeznaczony do nauki 

programowania urządzeń IoT 
 

2 Zestaw musi zawiera ć:  
3 a. Flex Sensor 2.2" – 1 szt. 

Prosty, elastyczny czujnik 2,2 "długości. Gdy 
czujnik jest zgięty, wzrasta opór czujnika.  

Złącze jest rozmieszczone w odległości 0,1 cala. 

 

4 b. SPDT 5V przekaźnik – 1 szt. 
• 5V DC SPDT Relay 
• Rated up to 5A 
• Fully Sealed 

 

5 c. Transistor - NPN (BC337 lub kompatybilny) – 1 
szt. 

BC337, krzemowy tranzystor NPN BJT (Bipolar 
Junction Transistor). Służy do  wspomagania 
dużych obciążeń lub wzmacniania lub 
przełączania aplikacji. BC337 jest specjalnie 
przystosowany do 50V i 800mA max. 

 

6 d. Diode Small Signal – 1N4148 lub kompatybilna – 1 
szt. 

bardzo popularna dioda sygnałowa - 1N4148. 
Stosowana dla sygnałów do  

                      200mA prądu. 

 

7 e. Raspberry Pi Camera Module v2 – 1 szt. 
Rozdzielczość:  8-megapixel 
Still picture resolution:  3280 x 2464 
Max  transfer rate obrazu: 1080p: 30fps (encode 

and decode), 720p: 60fps 
Podłączenie do RaspberryPi:  15-pinribbon kabel 

do dedykowanego pin MIPI    
Camera Serial Interface (CSI-2). 
Image control functions: 
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Automatyczny exposure control 
Automatyczny whitebalance 
Automatyczny band filter 
Automatyczna 50/60 Hz detekcja 

luminancji 
Automatyczna black level 

calibration 
Zakres temperatur: 

Operacyjny: -20º to 60ºC 
Stable image: -20º to 60ºC 

Rozmiar obiektywu:  1/4” 
wymiary nie większe niż:  23.86 x 25 x 9mm 
Waga max.:  3g 

 

Zadanie 2 - Dostawa sprz ętu komputerowego 

 
1. Smartfon – 25 szt - ………………………………………….…………..…………………………………    
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia 
1.  Urządzenie przenośne typu smartfon   
2.  Urządzenie przeznaczone do nauki tworzenia 

aplikacji mobilnych, w ramach przedmiotów takich jak 
Programowanie aplikacji mobilnych, Systemy 
wbudowane, Multimedia na platformach mobilnych, 
Techniczne zastosowania systemów mobilnych. W 
ramach prowadzonych przedmiotów realizowane 
będzie programowanie, testowanie i optymalizacja 
aplikacji mobilnych przeznaczonych na urządzenia 
typu smartfon z systemem Android. 

 

3.  Procesor wielordzeniowyprzeznaczony dla urządzeń 
przenośnych typu smartfon, oceniony w teście 
Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScorena co najmniej 
1850 punktów, zgodnie z wynikami opublikowanymi 
na stronie:https://dev1.notebook-
check.com/index.php?id=4344 

 

4.  Pamięć wbudowana co najmniej 32 GB  
5.  Pamięć RAM nie mniej niż 2 GB  
6.  Ekran o rozmiarze co najmniej 6’’ i umożliwiający 

wyświetlenie obrazu o rozdzielczości minimum 1480 
x 720 pikseli,  

 

7.  Nagrywanie wideo co najmniej w rozdzielczości 1920 
x 1080 pikseli przy 25 klatkach/s 

 

8.  Obsługiwane formaty wideo: MP4, M4V, WMV, ASF, 
AVI, FLV, MKV, WEBM 

 

9.  Złącza karty SIM oraz karty microSD  
10.  Co najmniej dwie kamery o rozdzielczości robionych 

zdjęć 13 Mix (tył) oraz 5Mpix (przód) 
 

11.  Wbudowane głośniki stereo i Wbudowany mikrofon  
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12.  Interfejsy telekomunikacyjne: 
Bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca co 
najmniej standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 
4G (LTE) 
Bluetooth 
NFC 

 

13.  Obsługa sieci komórkowych w standardach 2G GSM, 
3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 

 

14.  System operacyjny Android w wersji 8.0 lub wyższej, 
z dostępem do sklepu internetowego 
udostępniającego różnego rodzaju aplikacje dla 
użytkowników urządzeń mobilnych z systemem 
Android. 

 

15.  Zasilacz z zasilaniem przez kabel micro USB -> USB.   
16.  Kabel mikro USB – USB do połączenia i wymiany 

danych z PC 
 

17.  Złącze słuchawkowe 3,5 mm  
18.  Zainstalowane czujniki:  

Odbiornik sygnału GPS 
Akcelerometr 
Żyroskop 
Magnetometr 
Czujnik światła 
Czujnik zbliżenia 

 

19.  Deklaracja zgodności CE, RoHS  
20.  Zasilanie z wbudowanej baterii pozwalającej na 

nieprzerwaną pracę przez co najmniej 15 godzin przy 
transmisji danych za pomocą interfejsu LTE lub WIFI 

 

21.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
 
2. Tablet – 8 szt - ………………………………………….…………..…………………………………    
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia 
1.  Urządzenie przenośne typu tablet   
2.  Urządzenie przeznaczone do nauki tworzenia 

aplikacji mobilnych, w ramach przedmiotów takich jak 
Programowanie aplikacji mobilnych, Systemy 
wbudowane, Multimedia na platformach mobilnych, 
Techniczne zastosowania systemów mobilnych. W 
ramach prowadzonych przedmiotów realizowane 
będzie programowanie, testowanie i optymalizacja 
aplikacji mobilnych przeznaczonych na urządzenia 
typu tablet z systemem Android. 

 

3.  Procesor wielordzeniowy przeznaczony dla urządzeń 
przenośnych typu tablet, oceniony w teście 
Geekbench 4.3 64 Bit Multi-CoreScore na co najmniej 
3700 punktów, zgodnie z wynikami dostępnymi na 
stronie: https://dev1.notebook-
check.com/index.php?id=4344 

 

4.  Pamięć wbudowana co najmniej 32 GB  
5.  Pamięć RAM nie mniej niż 2 GB  
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6.  Złącze pamięci dodatkowej SD z obsługą kart co 
najmniej 100GB 

 

7.  Ekran o rozmiarze co najmniej 10’’ i umożliwiający 
wyświetlenie obrazu o rozdzielczości minimum 1920 
x 1200 pikseli,  

 

8.  Co najmniej dwie kamery o rozdzielczości robionych 
zdjęć 8 Mix (tył) oraz 2Mpix (przód) 

 

9.  Nagrywanie wideo co najmniej w rozdzielczości 1920 
x 1080 pikseli przy 25 klatkach/s 

 

10.  Odtwarzanie wideo co najmniej w rozdzielczości 1920 
x 1080 pikseli przy 50 klatkach/s 

 

11.  Obsługiwane formaty wideo: MP4, M4V, WMV, ASF, 
AVI, FLV, MKV, WEBM 

 

12.  Wbudowane głośniki stereo i mikrofon  
13.  Bezprzewodowa karta sieciowa obsługująca co 

najmniej standardy Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 
 

14.  InterfejsBluetooth w wersji 4.2  
15.  Odbiornik sygnału GPS  
16.  Zainstalowane czujniki: akcelerometr, czujnik pola 

magnetycznego 
 

17.  System operacyjny Android w wersji 7.0 lub wyższej, 
z dostępem do sklepu internetowego 
udostępniającego różnego rodzaju aplikacje dla 
użytkowników urządzeń mobilnych z systemem 
Android. 

 

18.  Zasilacz z zasilaniem przez kabel micro USB -> USB.   
19.  Kabel mikro USB – USB do połączenia i wymiany 

danych z PC 
 

20.  Złącze słuchawkowe 3,5 mm  
21.  Deklaracja zgodności CE, RoHS  
22.  Zasilanie z baterii wbudowanej przez co najmniej 10 

godzin przy odtwarzaniu wideo lub transmisji danych 
za pomocą interfejsu WIFI 

 

23.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
 
3. Serwer do systemu RTLS- ………………………………………….…………..…………………… 
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 
 
Lp. Parametry, funkcjonalności Oferowany przedmiot zamówienia  
a) Komputer stacjonarny  
1.  Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower 

umożliwiającej instalację karty pełnej wysokości w 
slocie PCI express, z możliwością zabezpieczenia 
fizycznego typu Kensingtone lub podobnego. 
Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, 
nazwą modelu oraz numerem seryjnym komputera. 
Otwory wentylacyjne mogą znajdować się tylko w 
przedniej i tylnej ścianie obudowy z zapewnieniem 
cyrkulacji powietrza w kierunku przód – tył. 
Obudowa musi umożliwiać pracę komputera w pozycji 
pionowej oraz poziomej. 

 

2.  Przeznaczenie: Uruchamianie aplikacji biurowych,  
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aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i aplikacji 
WWW, narzędzi programistycznych (np. Visual 
Studio, Android Studio), bazodanowych (np. MSSQL, 
Postgresql, MySql) oraz aplikacji do przetwarzania 
audio-wideo (np. Blender, Adobe Photoshop, Adobe 
Premiere, OBS Stiudio); 
Nauczanie programowania współbieżnego i 
rozproszonego metodami komunikacji 
międzyprocesowej i synchronizacji procesów, 
rozwiązywanie problemów związanych z dzieleniem 
zasobów a także specyfiką komunikacji i 
synchronizacji w przetwarzaniu rozproszonym, z 
wykorzystaniem wielordzeniowych jednostek 
centralnych CPU oraz jednostek przetwarzania 
graficznego GPU z zaimplementowaną obsługa 
sprzętową technologii CUDA; 
Nauczanie modelowania i animacji i renderingu 
obiektów w środowisku 3D programie Blender i 
3DMax. 
Uruchamianie jednoczesne kilku systemów 
operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania do 
wirtualizacji (np. VirtualBox, VMWare Workstation). 

3.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 
64 bitowych, zaprojektowany do pracy w komputerach 
stacjonarnych, zapewniający wydajność komputera 
ocenioną na co najmniej 12600 punktów, zgodnie z 
zestawieniem opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu 
ogłoszenia niniejszego postępowania a stanowiącym 
Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

4.  1 dysk twardy typu SSD o pojemności co najmniej 
240 GB  
1 dysk typu HDD o pojemności co najmniej 1 TB 

 

5.  Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB  
6.  Dedykowana karta graficzna z pamięcią własną co 

najmniej 3 GB, umożliwiającą wyświetlenie obrazu o 
rozdzielczości min 4096 × 2160 pikseli. 
Wsparcie dla równoległej technologii obliczeniowej 
CUDA oraz aplikacjiBlender i 3DMax; 
Wydajność karty graficznej oceniona na co najmniej 
5700 punktów w teście VideocardBenchmarks 
opublikowanym na stronie 
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w 
dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ 
Wymagana obsługa standardów DIRECTX 12 oraz 
OpenGL 4.5 lub nowszych 

 

7.  Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) 
Audio 

 

8.  Złącza na ścianie przedniej: co najmniej 2 złącza USB 
w tym co najmniej 1 USB3, złącze USB Type-C, 
złącze słuchawek i mikrofonu (złącza oddzielne lub 
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zintegrowane typu combo), złącze kart SD 
9.  Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB w 

tym co najmniej: 2 USB3, wyjście audio, RJ45, 2 
wyjścia grafiki. 

 

10.  Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w 
standardach CD, DVD, DVD+DL 

 

11.  Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z 
prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 

 

12.  Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY 
(polski programisty), przewodowa podłączana przez 
port USB lub PS2 

 

13.  Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, 
podłączana do portu USB wraz z podkładką 

 

14.  BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu 
(administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla 
obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika CD/DVD, 
urządzenia USB, z sieci w standardzie PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: nazwa 
producenta, model i numer seryjny komputera. 
Informacje te wraz z wersją BIOSu muszą być 
dostępne dla aplikacji diagnostycznych i służących do 
inwentaryzacji sprzętu (np. OCS Inventory, 
MagikINFO) 

 

15.  Komputer musi posiadać zintegrowany z płytą główną 
układ kryptograficzny pozwalający na szyfrowanie 
danych zapisanych na dysku twardym. 

 

16.  Komputer musi posiadać funkcjonalność zarządzania 
i monitorowania zdalnego na poziomie sprzętowym 
działającą niezależnie od systemu operacyjnego oraz 
stanu włączenia komputera zgodnie ze standardem 
ISO/IEC 17963:2013  
Wymagane funkcje zarządzania to: 
- zdalne włączenie komputera, 
- zdalne wyłączenie komputera, 
- zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, 
modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o 
zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z 
dostępnością slotów oraz zainstalowanych dyskach 
twardych, 
- możliwość definiowania dodatkowych kot 
użytkowników z możliwością ograniczania uprawnień 
do funkcji zdalnego włączania komputera. 
Funkcje zarządzania muszą być dostępne za pomocą 
przeglądarki internetowej oraz dedykowanego 
oprogramowania instalowanego na stacji 
zarządzającej, z użyciem protokołów sieciowych IPv4 
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i IPv6  
Komunikacja między stacją zarządzającą i 
zarządzaną powinna tego samego interfejsu Ethernet 
co transmisja danych użytkowych oraz powinna być 
zabezpieczona protokołami szyfrującymi np. SSL 

17.  Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 9296 
/ ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja szumów nie 
powinna przekraczać 29dB; 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii 
odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta 

 

18.  Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz 
Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – 
wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub 
wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-
energystar.org dotyczącego oferowanego modelu 
komputera. 

 

19.  Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z 
normami ISO 9001 oraz ISO 14001, 
Deklaracja zgodności CE, RoHS 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii 
certyfikatów lub deklaracji producenta 

 

20.  System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych 
w polskiej wersji językowej umożliwiający zarządzanie 
lokalne oraz za pomocą centralnego kontrolera usług 
katalogowych ActiveDirectory elementów środowisk 
użytkowników i komputerów takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie zmiennych 
środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie 
udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, 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 menu głównego graficznego interfejsu 
użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i 
użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących haseł 
(długość, okres ważności, złożoność) kont 
użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z 
możliwością ograniczania uprawnień administratora 
lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji centralnej 
bazy danych ustawień konfiguracyjnych systemu 
operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do 
konsoli graficznej komputera przez administratora lub 
innego uprawnionego użytkownika z możliwością 
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współdzielenia zasobów lokalnego i zdalnego 
komputera, takich jak drukarki, dyski lokalne, pamięć 
podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien 
udostępniać aktualizacje oprogramowania, które 
mogą być pobierane i instalowane automatycznie lub 
za pomocą specjalnego oprogramowania 
instalowanego na serwerze pozwalającego na 
zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 
Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu 
operacyjnego nie może wymagać aktywacji w 
systemach producenta. 

21.  Producent komputera musi zapewnić bieżący dostęp 
do najnowszych wersji sterowników i oprogramowania 
diagnostycznego, weryfikacji konfiguracji sprzętowej 
oraz informacji o gwarancji za pomocą strony 
internetowe po weryfikacji za pomocą numeru 
seryjnego urządzenia 

 

b) Monitor zewn ętrzny  
22.  Monitor o przekątnej ekranu minimum 23’’  
23.  Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 

pikseli 
 

24.  Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 milionów  
25.  matryca IPS – matowa  
26.  Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms  
27.  Głośniki wbudowane lub głośniki doczepiane do 

obudowy monitora pod warunkiem, że mocowanie 
takich głośników nie będzie umożliwiało 
przypadkowego odłączenia od obudowy monitora 
podczas regulacji położenia wyświetlacza lub 
przenoszenia monitora oraz dołączona głośniki nie 
będą ograniczać dostępu do złącz sygnałowych i 
zasilania oraz przycisków sterowania i elementów 
montażowych VESA. 

 

28.  Obudowa umożliwiająca pochylanie wyświetlacza 
oraz umożliwiająca instalację na uchwycie typu VESA 

 

29.  Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do 
komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 
dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy 
dostarczyć właściwe przewody sygnałowe 

 

30.  Zasilacz wbudowany 
Napięcie zasilania 240 V  
Zużycie energii nie większe niż 0,5W - w stanie 
czuwania 

 

31.  Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, 
EnergyStar 6.0 

 

32.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
 
4. Zestaw komputerowy typ 1– 17 szt- ………………………………………….…………..………… 
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 
 
Lp. Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
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a) Komputer stacjonarny  
1.  Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower 

umożliwiającej instalację karty rozszerzeń w slocie 
PCI express, z możliwością zabezpieczenia 
fizycznego typu Kensingtone lub podobnego. 
Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, 
nazwą modelu oraz numerem seryjnym komputera. 
Otwory wentylacyjne mogą znajdować się tylko w 
przedniej i tylnej ścianie obudowy z zapewnieniem 
cyrkulacji powietrza w kierunku przód – tył. 
Obudowa musi umożliwiać pracę komputera w 
pozycji pionowej oraz poziomej. 

 

2.  Przeznaczenie: Uruchamianie aplikacji biurowych, 
aplikacji wspomagających zarządzania firmą (np. 
Sage Symfonia ERP, Płatnik), aplikacji 
edukacyjnych, dostęp do Internetu i aplikacji WWW, 
narzędzi programistycznych, bazodanowych oraz 
aplikacji do przetwarzania wideo i audio. 

 

3.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 
64 bitowych, zaprojektowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych, zapewniający 
wydajność komputera ocenioną na co najmniej 
11900 punktów, zgodnie z zestawieniem 
opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  w dniu 
ogłoszenia niniejszego postępowania a 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

4.  Dysk twardy typu SSD o pojemności co najmniej 
240GB z partycją odzyskiwania pozwalającą na 
szybkie odtworzenie systemu operacyjnego do 
stanu fabrycznego komputera. 

 

5.  Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB  
6.  Karta graficzna umożliwiającą generowanie obrazu 

o rozdzielczości min 4096 × 2304 pikseli, 
wymagana obsługa standardów DIRECTX 12.0 
oraz OpenGL 4 i nowszych; możliwość podłączenia 
co najmniej 2 monitorów, co najmniej 1 złącze 
cyfrowe właściwe do podłączenia monitora typ 1 

 

7.  Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) 
Audio 

 

8.  Złącza na ścianie przedniej: co najmniej 2 złącza 
USB w tym co najmniej 1 USB3, złącze USB Type-
C, złącze słuchawek i mikrofonu 

 

9.  Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB 
w tym co najmniej: 2 USB3, wyjście audio, RJ45, 2 
wyjścia grafiki. 

 

10.  Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt w 
standardach CD, DVD 

 

11.  Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z 
prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 

 

12.  Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY 
(polski programisty), przewodowa podłączana przez 
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port USB lub PS2 
13.  Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, 

podłączana do portu USB wraz z podkładką 
 

14.  BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu 
(administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla 
obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika 
CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: 
nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją BIOSu 
muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych i 
służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS 
Inventory, MagikINFO) 

 

15.  Komputer musi posiadać zintegrowany z płytą 
główną układ kryptograficzny pozwalający na 
szyfrowanie danych zapisanych na dysku twardym. 

 

16.  Komputer musi posiadać funkcjonalność 
zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie 
sprzętowym działającą niezależnie od systemu 
operacyjnego oraz stanu włączenia komputera 
zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013. 
Wymagane funkcje zarządzania to: 
- zdalne włączenie komputera, 
- zdalne wyłączenie komputera, 
- zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, 
modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o 
zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z 
dostępnością slotów, oraz zainstalowanych 
dyskach twardych, 
- możliwość definiowania dodatkowych kot 
użytkowników z możliwością ograniczania 
uprawnień do funkcji zdalnego włączania 
komputera. 
Funkcje zarządzania muszą być dostępne za 
pomocą przeglądarki internetowej oraz 
dedykowanego oprogramowania instalowanego na 
stacji zarządzającej, z użyciem protokołów 
sieciowych IPv4 i IPv6  
Komunikacja między stacją zarządzającą i 
zarządzaną powinna tego samego interfejsu 
Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz 
powinna być zabezpieczona protokołami 
szyfrującymi np. SSL 

 

17.  Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 
9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja 
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szumów nie powinna przekraczać 29dB; 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii 
odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta 

18.  Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz 
Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – 
wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub 
wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-
energystar.org dotyczącego oferowanego modelu 
komputera. 

 

19.  Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z 
normami ISO 9001 oraz ISO 14001, 
Deklaracja zgodności CE, RoHS 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii 
certyfikatów lub deklaracji producenta 

 

20.  System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych 
w polskiej wersji językowej umożliwiający 
zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego 
kontrolera usług katalogowych Active Directory 
elementów środowisk użytkowników i komputerów 
takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie 
zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie 
udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, 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 menu głównego graficznego interfejsu 
użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i 
użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących 
haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont 
użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z 
możliwością ograniczania uprawnień administratora 
lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji 
centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych 
systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do 
konsoli graficznej komputera przez administratora 
lub innego uprawnionego użytkownika z 
możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i 
zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski 
lokalne, pamięć podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien 
udostępniać aktualizacje oprogramowania, które 
mogą być pobierane i instalowane automatycznie 
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lub za pomocą specjalnego oprogramowania 
instalowanego na serwerze pozwalającego na 
zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 
Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu 
operacyjnego nie może wymagać aktywacji w 
systemach producenta.  

21.  Producent komputera musi zapewnić bieżący 
dostęp do najnowszych wersji sterowników i 
oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji 
konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji 
za pomocą strony internetowe po weryfikacji za 
pomocą numeru seryjnego urządzenia 

 

b) Monitor zewn ętrzny  
22.  Monitor o przekątnej ekranu minimum 23’’  
23.  Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 

pikseli 
 

24.  Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 milionów  
25.  matryca IPS – matowa  
26.  Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms  
27.  Głośniki wbudowane lub głośniki doczepiane do 

obudowy monitora pod warunkiem, że mocowanie 
takich głośników nie będzie umożliwiało 
przypadkowego odłączenia od obudowy monitora 
podczas regulacji położenia wyświetlacza lub 
przenoszenia monitora oraz dołączona głośniki nie 
będą ograniczać dostępu do złącz sygnałowych i 
zasilania oraz przycisków sterowania i elementów 
montażowych VESA.. 

 

28.  Obudowa umożliwiająca pochylanie wyświetlacza 
oraz umożliwiająca instalację na uchwycie typu 
VESA 

 

29.  Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do 
komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 
dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy 
dostarczyć właściwe przewody sygnałowe 

 

30.  Zasilacz wbudowany 
Napięcie zasilania 240 V  
Zużycie energii nie większe niż 0,5W - w stanie 
czuwania 

 

31.  Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, 
EnergyStar 6.0 

 

32.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
c) Oprogramowanie biurowe  

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

 

34.  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 64 bitowych 

 

35.  Obsługa podpisu elektronicznego zgodnie z  
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Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) 

36.  Obsługa schematu XML zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) 

 

37.  Możliwość dostosowywania i dystrybuowania 
szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji 

 

38.  Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język 
skryptowy umożliwiający automatyzację pracy i 
wymianę danych miedzy dokumentami i aplikacjami 

 

39.  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 

 

40.  Aplikacje wchodzące w skład pakietu: 
- Edytor tekstu 
- Arkusz kalkulacyjny 
- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia 
prezentacji 
- Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą 
danych 

 

41.  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 
- 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, 
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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 Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 
2013, 2016, z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów 
dokumentu 
- Możliwość wstawiania i edycji równań 
matematycznych 
- Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed 
odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

42.  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 
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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 w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed 
odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

43.  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 
- 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 w 
wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. 

 

44.  Funkcjonalności narzędzia do tworzenia i pracy z  
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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 w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 
z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w 
nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

45.  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 
- Program instalacyjny pakietu musi umożliwiać 
dystrybucje pakietu na stacje robocze za pomocą 
narzędzi wbudowanych w kontroler ActiveDirectory. 

 

 
5. Zestaw komputerowy typ 2 – 25 szt- ………………………………………….…………..…… 
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
a) Komputer stacjonarny  

1.  Komputer stacjonarny w obudowie typu Tower 
umożliwiającej instalację karty pełnej wysokości w 
slocie PCI express, z możliwością zabezpieczenia 
fizycznego typu Kensingtone lub podobnego. 
Obudowa trwale oznakowana nazwą producenta, 
nazwą modelu oraz numerem seryjnym 
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komputera. Otwory wentylacyjne mogą znajdować 
się tylko w przedniej i tylnej ścianie obudowy z 
zapewnieniem cyrkulacji powietrza w kierunku 
przód – tył. 
Obudowa musi umożliwiać pracę komputera w 
pozycji pionowej oraz poziomej. 

2.  Przeznaczenie: Uruchamianie aplikacji biurowych, 
aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i 
aplikacji WWW, narzędzi programistycznych (np. 
Visual Studio, Android Studio), bazodanowych (np. 
MSSQL, Postgresql, MySql) oraz aplikacji do 
przetwarzania audio-wideo (np. Blender, Adobe 
Photoshop, Adobe Premiere, OBS Stiudio); 
Nauczanie programowania współbieżnego i 
rozproszonego metodami komunikacji 
międzyprocesowej i synchronizacji procesów, 
rozwiązywanie problemów związanych 
z dzieleniem zasobów a także specyfiką 
komunikacji i synchronizacji w przetwarzaniu 
rozproszonym, z wykorzystaniem 
wielordzeniowych jednostek centralnych CPU oraz 
jednostek przetwarzania graficznego GPU 
z zaimplementowaną obsługa sprzętową 
technologii CUDA; 
Nauczanie modelowania i animacji i renderingu 
obiektów w środowisku 3D programie Blender i 
3DMax. 
Uruchamianie jednoczesne kilku systemów 
operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania 
do wirtualizacji (np. VirtualBox, VMWare 
Workstation). 

 

3.  Procesor przeznaczony do uruchamiania 
systemów 64 bitowych, zaprojektowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych, zapewniający 
wydajność komputera ocenioną na co najmniej 
12600 punktów, zgodnie z zestawieniem 
opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu 
ogłoszenia niniejszego postępowania a 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

4.  1 dysk twardy typu SSD o pojemności co najmniej 
240 GB  
1 dysk typu HDD o pojemności co najmniej 1 TB 

 

5.  Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB  
6.  Dedykowana karta graficzna z pamięcią własną co 

najmniej 3 GB, umożliwiającą wyświetlenie obrazu 
o rozdzielczości min 4096 × 2160 pikseli. 
Wsparcie dla równoległej technologii obliczeniowej 
CUDA oraz aplikacjiBlender i 3DMax; 
Wydajność karty graficznej oceniona na co 
najmniej 5700 punktów w teście 
VideocardBenchmarks opublikowanym na stronie 

 



 
 
KZp.2730.12.19 

 

 
Projekt pn „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia 

służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 
8.2  Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 

8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 

25 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php w 
dniu ogłoszenia niniejszego postępowania a 
stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ 
Wymagana obsługa standardów DIRECTX 12 oraz 
OpenGL 4.5 lub nowszych 

7.  Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) 
Audio 

 

8.  Złącza na ścianie przedniej: co najmniej 2 złącza 
USB w tym co najmniej 1 USB3, złącze USB Type-
C, złącze słuchawek i mikrofonu (złącza oddzielne 
lub zintegrowane typu combo), złącze kart SD 

 

9.  Złącza na tylnej ścianie: co najmniej 4 złącza USB 
w tym co najmniej 2 USB3, wyjście audio, RJ45, 2 
wyjścia grafiki. 

 

10.  Napęd optyczny umożliwiający odczyt i zapis płyt 
w standardach CD, DVD, DVD+DL 

 

11.  Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z 
prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 

 

12.  Klawiatura pełnowymiarowa, układ typu QWERTY 
(polski programisty), przewodowa podłączana 
przez port USB lub PS2 

 

13.  Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką, 
podłączana do portu USB wraz z podkładką 

 

14.  BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu 
(administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla 
obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika 
CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: 
nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją BIOSu 
muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych 
i służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS 
Inventory, MagikINFO) 

 

15.  Komputer musi posiadać zintegrowany z płytą 
główną układ kryptograficzny pozwalający na 
szyfrowanie danych zapisanych na dysku twardym. 

 

16.  Komputer musi posiadać funkcjonalność 
zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie 
sprzętowym działającą niezależnie od systemu 
operacyjnego oraz stanu włączenia komputera 
zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013  
Wymagane funkcje zarządzania to: 
- zdalne włączenie komputera, 
- zdalne wyłączenie komputera, 
- zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, 
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modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o 
zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z 
dostępnością slotów oraz zainstalowanych 
dyskach twardych, 
- możliwość definiowania dodatkowych kot 
użytkowników z możliwością ograniczania 
uprawnień do funkcji zdalnego włączania 
komputera. 
Funkcje zarządzania muszą być dostępne za 
pomocą przeglądarki internetowej oraz 
dedykowanego oprogramowania instalowanego na 
stacji zarządzającej, z użyciem protokołów 
sieciowych IPv4 i IPv6  
Komunikacja między stacją zarządzającą i 
zarządzaną powinna tego samego interfejsu 
Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz 
powinna być zabezpieczona protokołami 
szyfrującymi np. SSL 

17.  Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 
9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja 
szumów nie powinna przekraczać 29dB; 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii 
odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji 
producenta 

 

18.  Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz 
Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – 
wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub 
wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-
energystar.org dotyczącego oferowanego modelu 
komputera. 

 

19.  Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z 
normami ISO 9001 oraz ISO 14001, 
Deklaracja zgodności CE, RoHS 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii 
certyfikatów lub deklaracji producenta 

 

20.  System operacyjny dla zastosowań 
profesjonalnych w polskiej wersji językowej 
umożliwiający zarządzanie lokalne oraz za pomocą 
centralnego kontrolera usług katalogowych 
ActiveDirectory elementów środowisk 
użytkowników i komputerów takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie 
zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie 
udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, 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 menu głównego graficznego 
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interfejsu użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i 
użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących 
haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont 
użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z 
możliwością ograniczania uprawnień 
administratora lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji 
centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych 
systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie 
do konsoli graficznej komputera przez 
administratora lub innego uprawnionego 
użytkownika z możliwością współdzielenia 
zasobów lokalnego i zdalnego komputera, takich 
jak drukarki, dyski lokalne, pamięć podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien 
udostępniać aktualizacje oprogramowania, które 
mogą być pobierane i instalowane automatycznie 
lub za pomocą specjalnego oprogramowania 
instalowanego na serwerze pozwalającego na 
zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 
Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu 
operacyjnego nie może wymagać aktywacji w 
systemach producenta. 

21.  Producent komputera musi zapewnić bieżący 
dostęp do najnowszych wersji sterowników i 
oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji 
konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji 
za pomocą strony internetowe po weryfikacji za 
pomocą numeru seryjnego urządzenia 

 

b) Monitor zewn ętrzny  
22.  Monitor o przekątnej ekranu minimum 23’’  
23.  Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 

pikseli 
 

24.  Liczba wyświetlanych kolorów: powyżej 16 
milionów 

 

25.  matryca IPS – matowa  
26.  Czas reakcji matrycy: maksymalnie 5 ms  
27.  Głośniki wbudowane lub głośniki doczepiane do 

obudowy monitora pod warunkiem, że mocowanie 
takich głośników nie będzie umożliwiało 
przypadkowego odłączenia od obudowy monitora 
podczas regulacji położenia wyświetlacza lub 
przenoszenia monitora oraz dołączona głośniki nie 
będą ograniczać dostępu do złącz sygnałowych i 
zasilania oraz przycisków sterowania i elementów 
montażowych VESA. 

 

28.  Obudowa umożliwiająca pochylanie wyświetlacza 
oraz umożliwiająca instalację na uchwycie typu 
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VESA 
29.  Złącza sygnałowe zapewniające podłączenia do 

komputera stacjonarnego typ 1 oraz typ 2 
dostarczanych w niniejszym zamówieniu. Należy 
dostarczyć właściwe przewody sygnałowe 

 

30.  Zasilacz wbudowany 
Napięcie zasilania 240 V  
Zużycie energii nie większe niż 0,5W - w stanie 
czuwania 

 

31.  Zgodność z normami co najmniej CE, TCO 6.0, 
EnergyStar 6.0 

 

32.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
c) Oprogramowanie biurowe  

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

 

34.  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  64 bitowych 

 

35.  Obsługa podpisu elektronicznego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) 

 

36.  Obsługa schematu XML zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) 

 

37.  Możliwość dostosowywania i dystrybuowania 
szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji 

 

38.  Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język 
skryptowy umożliwiający automatyzację pracy i 
wymianę danych miedzy dokumentami i 
aplikacjami 

 

39.  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 

 

40.  Aplikacje wchodzące w skład pakietu: 
- Edytor tekstu 
- Arkusz kalkulacyjny 
- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia 
prezentacji 
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- Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą 
danych 

41.  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 
- 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 Word w wersjach 2003, 2007, 
2010, 2013, 2016, z zapewnieniem 
bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i 
atrybutów dokumentu 
- Możliwość wstawiania i edycji równań 
matematycznych 
- Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed 
odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

 

42.  Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego:  
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- 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 w wersjach 2003, 2007, 2010, 
2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji 
użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed 
odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

43.  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 
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- 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 
- 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 w 
wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. 

44.  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 w wersjach 2003, 2007, 2010, 
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2013, 2016, z uwzględnieniem poprawnej realizacji 
użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

45.  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 
- Program instalacyjny pakietu musi umożliwiać 
dystrybucje pakietu na stacje robocze za pomocą 
narzędzi wbudowanych w kontroler 
ActiveDirectory. 

 

 
 

6. Zestaw komputerowy typ 3  (Komputer typu All In One ) – 20 szt- ……………………… 
                                                                                                typ, m odel oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
a) Komputer stacjonarny All In One  
1.  Komputer stacjonarny w obudowie typu All In One z 

możliwością zabezpieczenia fizycznego typu 
Kensingtone lub podobnego.Obudowa trwale 
oznakowana nazwą producenta, nazwą modelu 
oraz numerem seryjnym komputera 

 

2.  Przeznaczenie: Uruchamianie aplikacji biurowych, 
aplikacji wspomagających zarządzania firmą, 
aplikacji edukacyjnych, dostęp do Internetu i 
aplikacji WWW, narzędzi programistycznych, 
bazodanowych oraz aplikacji do przetwarzania 
wideo i audio. 

 

3.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 
64 bitowych, zaprojektowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych, zapewniający 
wydajność komputera ocenioną na co najmniej 
11900punktów, zgodnie z zestawieniem 
opublikowanym na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  w dniu 
ogłoszenia niniejszego postępowania a 
stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

4.  Dysk twardy typu SSD co najmniej 240 GB z 
partycją odzyskiwania pozwalającą na szybkie 
odtworzenie systemu operacyjnego do stanu 
fabrycznego komputera. 

 

5.  Pamięć RAM nie mniej niż 16 GB  
6.  Karta graficzna umożliwiającą generowanie obrazu 

o rozdzielczości min 1920 x 1080 pikseli na 
wyświetlaczu wbudowanym i zewnętrznym w trybie 
klonowania oraz pulpitu rozszerzonego, wymagana 
obsługa najnowszych standardów DIRECTX oraz 
OpenGL. 
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7.  Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) 
Audio 

 

8.  Wbudowany napęd optyczny umożliwiający odczyt i 
zapis płyt w standardach CD, DVD 

 

9.  2 przewodowe interfejsy Ethernet umożliwiając 
transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s 
(dopuszcza się stosowanie zewnętrznej karty ze 
złączem USB), 
Bezprzewodowa karta pracująca w standardzie 
802.11a/b/g/n 
Interfejs Bluetooth 

 

10.  Przewodowa klawiatura pełnowymiarowa, układ 
typu QWERTY (polski programisty),  

 

11.  Przewodowa mysz z sensorem optycznym i rolką.  
12.  Złącza zewnętrzne minimum: 1 LAN RJ45, 4 x USB 

w tym co najmniej 1 USB 3.0, wyjście sygnału 
wideo HDMI lub DVI, czytnik kart SD 

 

13.  Wbudowany mikrofon 
Wbudowane głośniki 
Wbudowana kamera o rozdzielczości 2 Mpix 

 

14.  BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu 
(administratora),  
- blokadę portów USB, COM (jeżeli dostępne); 
- możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- włączanie/wyłączanie wsparcia sprzętowego dla 
obsługi środowiska zwirtualizowanego; 
- start systemu z dysku twardego, czytnika 
CD/DVD, urządzenia USB, z sieci w standardzie 
PXE; 
Ponadto BIOS musi przechowywać informacje: 
nazwa producenta, model i numer seryjny 
komputera. Informacje te wraz z wersją BIOSu 
muszą być dostępne dla aplikacji diagnostycznych i 
służących do inwentaryzacji sprzętu (np. OCS 
Inventory, MagikINFO) 
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15.  Komputer musi posiadać funkcjonalność 
zarządzania i monitorowania zdalnego na poziomie 
sprzętowym działającą niezależnie od systemu 
operacyjnego oraz stanu włączenia komputera 
zgodnie ze standardem ISO/IEC 17963:2013  
Wymagane funkcje zarządzania to: 
- zdalne włączenie komputera, 
- zdalne wyłączenie komputera, 
- zdalne monitorowanie wersji i ustawień BIOS, 
modelu komputera, numeru seryjnego, informacji o 
zainstalowanym procesorze, pamięci RAM z 
dostępnością slotów oraz zainstalowanych dyskach 
twardych, 
- możliwość definiowania dodatkowych kot 
użytkowników z możliwością ograniczania 
uprawnień do funkcji zdalnego włączania 
komputera. 
Funkcje zarządzania muszą być dostępne za 
pomocą przeglądarki internetowej oraz 
dedykowanego oprogramowania instalowanego na 
stacji zarządzającej, z użyciem protokołów 
sieciowych IPv4 i IPv6  
Komunikacja między stacją zarządzającą i 
zarządzaną powinna tego samego interfejsu 
Ethernet co transmisja danych użytkowych oraz 
powinna być zabezpieczona protokołami 
szyfrującymi np. SSL 

 

16.  Głośność/ emisja szumów: zgodna z normą ISO 
9296 / ISO 7779 w trybie jałowym (Idle) emisja 
szumów nie powinna przekraczać 20dB; 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii 
odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta 

 

17.  Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz 
Zgodny z normą ENERGY STAR 6.0 lub nowszą – 
wymagane jest dostarczenie kopii certyfikatu lub 
wydruk ze strony www.energystar.gov lub www.eu-
energystar.org dotyczącego oferowanego modelu 
komputera. 

 

18.  Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z 
normami ISO 9001 oraz ISO 14001, 
Deklaracja zgodności CE, RoHS 
Wymagane jest dołączenie do oferty kopii 
certyfikatów lub deklaracji producenta 
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19.  System operacyjny dla zastosowań profesjonalnych 
w polskiej wersji językowej umożliwiający 
zarządzanie lokalne oraz za pomocą centralnego 
kontrolera usług katalogowych Active Directory 
elementów środowisk użytkowników i komputerów 
takich jak: 
- podłączanie lub usuwanie dysków sieciowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie 
zmiennych środowiskowych, 
- tworzenie, modyfikowanie lub anulowanie 
udostępniania udziałów dyskowych, 
- tworzenie, 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 menu głównego graficznego interfejsu 
użytkownika, 
- tworzenie, modyfikowanie lub usuwanie grup i 
użytkowników lokalnych, 
- tworzenie i modyfikację restrykcji dotyczących 
haseł (długość, okres ważności, złożoność) kont 
użytkowników lokalnych i sieciowych, 
- modyfikację ustawień lokalnej zapory sieciowej z 
możliwością ograniczania uprawnień administratora 
lokalnego,  
- wprowadzanie indywidualnych modyfikacji 
centralnej bazy danych ustawień konfiguracyjnych 
systemu operacyjnego i aplikacji. 
System powinien umożliwiać zdalne podłączanie do 
konsoli graficznej komputera przez administratora 
lub innego uprawnionego użytkownika z 
możliwością współdzielenia zasobów lokalnego i 
zdalnego komputera, takich jak drukarki, dyski 
lokalne, pamięć podręczna. 
Producent systemu operacyjnego powinien 
udostępniać aktualizacje oprogramowania, które 
mogą być pobierane i instalowane automatycznie 
lub za pomocą specjalnego oprogramowania 
instalowanego na serwerze pozwalającego na 
zarządzanie aktualizacjami przez administratora. 
Pierwsze uruchomienie oraz reinstalacja systemu 
operacyjnego nie może wymagać aktywacji w 
systemach producenta. 

 

20.  Wyświetlacz zintegrowany o przekątnej ekranu 
minimum 23’’ 
Wyświetlana rozdzielczość minimum 1920 x 1080 
pikseli 
matryca IPS – matowa 
możliwość instalacji na uchwycie typu VESA 

 

21.  Wbudowane głośniki  
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22.  Producent komputera musi zapewnić bieżący 
dostęp do najnowszych wersji sterowników i 
oprogramowania diagnostycznego, weryfikacji 
konfiguracji sprzętowej oraz informacji o gwarancji 
za pomocą strony internetowe po weryfikacji za 
pomocą numeru seryjnego urządzenia 

 

23.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
b) Oprogramowanie biurowe  
24.  Wszystkie moduły oraz pełny system pomocy 

użytkownika w polskiej wersji językowej. 
 

25.  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 64 bitowych 

 

26.  Obsługa podpisu elektronicznego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) 

 

27.  Obsługa schematu XML zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526) 

 

28.  Możliwość dostosowywania i dystrybuowania 
szablonów zgodnie z wymaganiami instytucji 

 

29.  Wbudowana obsługa języka makropoleceń, język 
skryptowy umożliwiający automatyzację pracy i 
wymianę danych miedzy dokumentami i aplikacjami 

 

30.  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 

 

31.  Aplikacje wchodzące w skład pakietu: 
- Edytor tekstu 
- Arkusz kalkulacyjny 
- Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia 
prezentacji 
- Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą 
danych 
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32.  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 
- 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 Word w wersjach 2003, 2007, 2010, 
2013, 2016, z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów 
dokumentu 
- Możliwość wstawiania i edycji równań 
matematycznych 
- Zabezpieczanie dokumentów hasłem przed 
odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
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33.  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 w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich 
funkcji specjalnych i makropoleceń. 
- Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed 
odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 

 



 
 
KZp.2730.12.19 

 

 
Projekt pn „Przebudowa i adaptacja infrastruktury dydaktycznej, wraz z zakupem wyposażenia 

służącego dostosowaniu oferty dydaktycznej do uczestnictwa Państwowej Wyższej szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w procesie praktycznego kształcenia studentów” 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 
8.2  Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 

8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego 

 

39 

34.  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 
- 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 w 
wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016. 
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35.  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 w wersjach 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 
z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w 
nich funkcji specjalnych i makropoleceń. 

 

36.  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 
- Program instalacyjny pakietu musi umożliwiać 
dystrybucje pakietu na stacje robocze za pomocą 
narzędzi wbudowanych w kontroler ActiveDirectory. 

 

 
7. Projektor multimedialny – 1 szt - ………………………...……………………….…………..…… 
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści  Oferowany przedmiot zamówienia  
1.  Rozdzielczość rzeczywista minimum 1920x1080 

pikseli 
 

2.  Obsługiwane inne rozdzielczości: SVGA, XGA, 
SXGA, WXGA, HD 720 

 

3.  Odległość projekcyjna od 1,5 do 5 m  
4.  Przekątna obrazu od 100 do 600 cm  
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5.  Manualna regulacja ostrości  
6.  Manualny zoom optyczny   
7.  Moc lampy (tryb normalny) min 220 W  
8.  Jasność co najmniej 3200 ANSI Lumenów  
9.  Żywotność lampy (tryb normalny) co najmniej 3500 

godz. 
 

10.  Złącza sygnałowe co najmniej: 1x HDMI, 1x VGA  
11.  Obudowa umożliwiająca eksploatację przenośną 

oraz instalację na uchwycie sufitowym 
 

12.  Wyposażenie dodatkowe: kabel zasilający, pilot + 
baterie, 1 kabel HDMI – długość powyżej 1,5 m, 1 x 
Kabel HDMI – długość ok. 15 m do instalacji w 
listwie naściennej, gniazdo natynkowe natynkowe 
HDMI  

 

13.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
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Zadanie 3 - Dostawa systemu RTLS 
 
1. System RTLS – 1 szt - ………………………...……………………….…………………………..…… 
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1.  System lokalizacji czasu rzeczywistego (ang. RLTS 

– Real Time Location System), umożliwiający 
uzyskanie trójwymiarowej pozycji transpondera w 
obszarze działania systemu w czasie rzeczywistym. 

 

2.  Przeznaczenie: System RTLS przeznaczony do 
nauki zagadnień związanych z lokalizacją obiektów 
w zamkniętych pomieszczeniach, wykorzystywany 
w laboratoriach informatyki oraz automatyki i 
robotyki do współpracy z systemami 
informatycznymi oraz systemami automatyki i 
robotyki, do sterowania robotami mobilnymi, do 
analizy i monitorowania obiektów.  

 

3.  System RTLS powinien działać na komputerze PC 
lub umożliwiać konfigurację, sterowanie, dostęp do 
danych oraz wizualizację danych z systemu RTLS 
na komputerze PC. 
Komputer PC zapewnia Zamawiający.  

 

4.  System powinien umożliwić lokalizację obiektów w 
zamkniętym pomieszczeniu o powierzchni co 
najmniej 1000 m2, o wymiarach 32x32 m i 
wysokości 3 m z błędem wskazania pozycji nie 
większym niż 15 cm w osiach poziomych i nie 
więcej niż 50 cm w osi pionowej. System powinien 
działać w technologii radiowej.  

 

5.  System powinien zawierać 40 aktywnych 
transponderów radiowych o unikalnych numerach 
identyfikacyjnych, zasilanych z wymiennej baterii. 
Transpondery powinny mieć możliwość 
bezprzewodowego ustawiania częstotliwości 
generowania impulsów radiowych, o częstotliwości 
pracy co najmniej do 64 Hz. System powinien 
zapewnić równoczesne wyznaczanie pozycji 40 
transponderów pracujących z częstotliwością 64 Hz 
rozmieszczonych na obszarze do 1000 m2 . 

 

6.  Transpondery powinny zawierać czujnik ruchu.  
7.  System powinien umożliwiać wizualizację pozycji 

transponderów na ekranie komputera PC z 
opóźnieniem nie większym niż 1 sekunda. 

 

8.  System powinien umożliwić z opóźnieniem nie 
większym niż 1 sekunda uzyskanie informacji o:  
- numerze identyfikacyjnym transpondera, 
- pozycji transpondera w osiach X, Y, Z, 
- czasie dokonania pomiaru, 
- stanie czujnika ruchu. 
System powinien zapisywać dane o pozycji 
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transponderów w systemie baz danych. Wymagana 
jest dokumentacja opisująca metody odczytu 
zapisanych danych o pozycji transponderów z bazy 
danych. 
System powinien udostępniać dostęp do danych o 
ostatniej znanej pozycji transpondera poprzez 
interfejs REST API (Interfejs programistyczny 
aplikacji, ang. Application programming interface). 
Wymagana jest dokumentacja dostępu do API. 
System powinien udostępniać dostęp do danych o 
ostatniej znanej pozycji transpondera poprzez 
serwer oparty na protokole TCP lub UDP. 
Wymagana jest dokumentacja dostępu do serwera. 

9.  Oprogramowanie systemu RTLS powinno 
umożliwić definiowanie stref w obszarze działania 
systemu oraz generowanie informacji o wejściu 
transpondera do zdefiniowanych stref oraz wyjściu 
transpondera ze zdefiniowanych stref. System 
powinien udostępniać te informacje poprzez bazę 
danych, API oraz serwer działający w oparciu o 
protokoły TCP lub UDP. 

 

10.  Wymagane jest dostarczenie pełnego okablowania 
oraz systemów mocowania urządzeń systemu 
RTLS w hali o rozmiarach 32m x 32m 

 

11.  Wymagana jest instalacja i uruchomienie systemu 
RTLS w siedzibie Zamawiającego w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego.  

 

12.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
 

Zadanie 4 - Dostawa szaf laboratoryjnych 

 
1. Szafy laboratoryjne – 3 szt- ………………………...……………………….……………………… 
                                                                                  typ, model oferowane go przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  

1.  Metalowa dwuskrzydłowa szafa biurowa 
przeznaczona do przechowywania dokumentów 
oraz umożliwiająca ograniczenie dostępu do nich 
osobom  

 

2.  Przeznaczenie: Przechowywanie dokumentów, 
narzędzi, komponentów elektronicznych 

 

3.  Konstrukcja metalowa, z dwoma uchylnymi 
drzwiami, zamykana na klucz 
 

 

4.  Wymiary: 
Szerokość: 1150 - 1250 mm 
Wysokość: 1950 - 2050 mm 
Głębokość: 400 - 450 mm 

 

5.  Zamek z 3-punktowym ryglowaniem, co najmniej 2 
klucze do zamka 
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6.  Co najmniej 4 półki o regulowanej wysokości 
zawieszenia i nośności nie mniejszej niż 50 kg 
każda. 

 

7.  Malowanie proszkowe w kolorze popielatym RAL 
7035 

 

8.  Gwarancja minimum 24 miesiące  
 

Zadanie 5 - Dostawa sterowników PLC 

 
1. Zestawy laboratoryjne sterowników PLC  - 17 szt- ………………………...………………… 
                                                                                                 typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
a) Sterownik  
1.  Modułowy, kompaktowy sterownik PLC klasy 

SIMATIC S7-1500 lub analogiczny, przeznaczony 
do zastosowania w aplikacjach przemysłowych dla 
systemów automatyki w wersji edukacyjnej. 

 

2.  Właściwo ści:  
Zasilanie: 24V DC 
Minimalnapamięćrobocza 100 kB 
Minimalna pamięć danych 2MB + opcja karta 
SD 

 

3.  Zintegrowanefunkcje 
Urządzenie wyposażone w szybkie liczniki na 
wejściach 
Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) 
z podtrzymaniem na co najmniej 10 dni 

 

4.  Zintegrowane wej ścia/wyj ścia w liczbie nie 
mniejszej ni ż: 
Wejściabinarne 32 x 24V DC 
Wyjściabinarne 32 x przekaźnik 
Wejścia analogowe 4 x napięciowe 0-10V DC o 
rozdzielczości minimalnie 10 bitów (≥ 100kOhm) 
Wyjścia analogowe 2 x napięciowe -0-10V DC 
prądowe 0..20mA o rozdzielczości minimalnie 10 
bitów 

 

5.  Obsługiwanestandardykomunikacji  
TCP/IP 
ISO-on-TCP (RFC 1006) 

 

6.  Interfejsyzintegrowane w urz ądzeniu:  
Złącze komunikacyjne typu PROFINET / Ethernet 
(RJ45) 
Zapewnionaizolacja 
Automatycznaprędkość 
Autokrosowanie 

 

7.  Obsługiwaneoprogramowanie:  
Oprogramowanie typu Step7 Basic (TIA Portal min. 
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V15) 
Język LAD 
Język FBD 
Język SCL 

8.  Możliwo ść rozszerzenia sterownika  
Minimalna liczba podłączenia modułów 
komunikacyjnych - 3 
Możliwość podłączenia co najmniej 1 płytki 
sygnałowej  
Możliwość  podłączenia minimalnie 2 modułów 
rozszerzeń 

 

b) Stanowisko dydaktyczne  
9.  Stanowisko dydaktyczne PLC z zadajnikami 

wejściowymi sygnałów cyfrowych, potencjometrami 
zadajników sygnałów analogowych, licznikiem, 
wyświetlaczem i złącza do podłączania 
zewnętrznych obiektów sterowania 

 

10.  16 zadajników wejściowych sygnałów cyfrowych  
11.  2 potencjometry zadajników sygnałów 

analogowych, licznik 
 

12.  Licznik  
13.  wyświetlacz 7-segmentowy  
14.  złącza do podłączania zewnętrznych obiektów 

sterowania 
 

c) Panel HMI  
15.  Panel współpracujący ze sterownikiem z serii S7 

1500 
 

16.  Wyświetlacz TFT o przekątnej nie mniejszej niż 6”, 
panoramiczny o liczbie kolorów 64 tys. i 
rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480 pikseli 

 

17.  Elementy sterujące w postaci ekranu dotykowego  
18.  Minimalna ilość dostępnej pamięci na dane nie 

mniej niż 10 MB 
 

19.  Obsługa komunikacji w standardzie ETHERNET / 
PROFINET 

 

20.  Minimalna liczba interfejsów: PROFINET (RJ45) x 1 
; USB x 1 

 

21.  Urządzenie musi posiadać co najmniej 8 
programowalnych przycisków funkcyjnych 

 

22.  Minimalny stopień ochrony z przodu IP65 i IP 20 z 
tyłu 

 

23.  Napięcie zasilania 24V  
24.  Obsługa protokołów komunikacyjnych: MODBUS, 

TCP/IP, EtherNet/IP 
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Zadanie 6 - Dostawa oprogramowania in żynierskiego 

 
1. Oprogramowanie SolidWorks lub równowa żne- 

…………………………………………………….………………… 
                                                                                            typ, model  oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1.  Licencja na oprogramowanie SolidWorks lub 

równoważne w wersji edukacyjnej wraz z roczną 
subskrypcją 

 

2.  Minimalna liczba stanowisk: 60 szt.  
3.  Wersja edukacyjna pozwalająca na: 

a) Tworzenie części  3D i złożeń w tym: 
− możliwość modelowania bryłowego, 

powierzchniowego oraz hybrydowego 
zarówno prostych geometrii 3D jak i bardzo 
skomplikowanych, wymagających 
specjalistycznych narzędzi: skręcenia, 
odciśnięcia, kopuły, swobodnego 
formowania, powierzchni według granic, 
helis o zmiennym skoku, itp. 

− środowisko wieloobiektowe umożliwiające 
łączenie, operacje lokalne, modelowanie 
symetrii, przecięcie obiektów, zapis 
struktury części wielobryłowej do pliku 
złożenia przy zachowaniu asocjatywności z 
plikiem źródłowym, zapis pliku złożenia do 
pliku części wieloobiektowej 

− modelowanie arkuszy blach i konstrukcji 
spawanych w środowisku wieloobiektowym 

− narzędzia wspomagające projektowanie 
form 

− tworzenie i edycja złożonej geometrii 
powierzchni i brył. Możliwość swobodnego 
formatowania powierzchni w oparciu o 
krzywe kontroli i punkty kontroli 

b) Automatyzacja często wykonywanych operacji tj. 
konwersja pomiędzy formatami pliku,  

  generowanie rysunków na bazie modeli 3D, 
aktualizacja plików, renderowanie, 
c) Możliwość tworzenia konfiguracji części i złożeń 

oraz zapisywania typoszeregów 
d) Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym w celu 

automatyzacji tworzenia konfiguracji 
e) Automatyzacja projektowania instalacji rurowych 

i okablowania 
f) Zaawansowane funkcje spłaszczania 

powierzchni 
g) Automatyczne łączenia, dopasowywanie 
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rozmiarów 
h) Automatyczne dopasowywanie elementów do 

istniejących otworów 
i) Rysunki 2D, w tym: 

− możliwość generowania zautomatyzowanej 
listy materiałów z odnośnikami 

− możliwość sprawdzenia norm 
− możliwość sprawdzenia rysunków – 

graficzne sprawdzenie wersji i porównanie 
rysunków w celu znalezienia różnic 

− możliwość tworzenia rysunków 
spłaszczonych tras i połączeń 
elektrycznych 

j) Obliczenia i symulacje, w tym zintegrowana w 
programie możliwość: 
− przeprowadzenia wstępnej symulacji 

wytrzymałościowej części 
− przeprowadzenia wstępnej symulacji 

przepływów płynów 
− przeprowadzenia wstępnej analizy 

kinematycznej współpracujących 
elementów 

− wstępnego sprawdzenia możliwości 
wyprodukowania modelu części pod kątem 
technologicznym 

− przeprowadzenia zaawansowanej symulacji 
wytrzymałościowej w zakresie analizy 
statycznej dla części i złożeń 

− wykonania analiza stosu tolerancji 
k) Możliwość przeprowadzenia wizualizacji i 

renderingu modelu bezpośrednio z poziomu 
aplikacji projektowej 

l) Dostęp do biblioteki elementów 
znormalizowanych 

m) Import i eksport obwodów drukowanych PCB z 
popularnych aplikacji ECAD 

n) Narzędzie do identyfikacji problemów 
dotyczących wiązań w złożeniach 

o) Obsługa popularnych formatów plików CAD, w 
tym: DWG, DXF, PRT, ASM, IPT, IAM, 
SLDDRW, SLDPRT, SLDASM, SAT, STEP, 
IGS, STL, Parasolid 

p) Bezpośrednie otwieranie plików Creo, Solid 
Edge, NX, Autodesk Inventor 1.19.  

q)   Bezpośrednie otwieranie plików CATIA V5 
1.20. Bezpośrednie otwieranie plików formatów 
przejściowych .STEP, .IGS 

r) Program nauczania zawierający przewodnik dla 
nauczycieli i studentów 

s) biblioteka modeli 3D (Toolbox) 
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t) dostęp online do edukacyjnej społeczności, 
biblioteki artykułów i przykładów 

4.  Roczna subskrypcja pozwalająca na: 
a) dostęp do oprogramowania w najnowszej wersji 

i pobierania bieżących aktualizacji 
b) dostęp do pomocy technicznej, 
c) dostęp do dodatkowych zasobów 

dydaktycznych takich jak programy nauczania  i 
dodatkowe tutoriale 

d) możliwość generowania licencji domowych dla 
studentów i pracowników 

e) możliwość generowania bezpłatnych kodów na 
certyfikat CSWA dla uczniów 

 

 

Zadanie 7 - Dostawa dronów 

 
1. Dron typ1 – 3 szt - …………………………………………………….…………………….…………… 
                                                                                            typ, model  oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1.  Programowalny dron modułowy pozwalający na 

budowę różnych konstrukcji bezzałogowe pojazdu 
latającego z możliwością komunikacji 
bezprzewodowej do programowania i sterowania 
dronem. Moduły pozwalają na budowę dronów z 
różną liczbą winików (max 6.)  

 

2.  Moduł z silnikiem – sztuk 6  
3.  Moduł główny ze sterownikiem   
4.  Sterownik silników   
5.  Czujnik odległości   
6.  Żyroskop 6-cio osiowy  
7.  Barometr  
8.  Moduł Bluetooth  
9.  Moduł zasilania oraz ładowarka z przewodem  
10.  Akumulator o pojemności min 700 mAh  
11.  Serwomechanizm typu micro 9 g - SG90 - 2 szt.  
12.  Elementy  montażowe pozwalające zamontować 

czujników  
 

 
2. Dron typ 2 – 2 szt - …………………………………………………….…………………….…………… 
                                                                                            typ, model  oferowanego przedmiotu zamówienia 
 
Lp.  Parametry, funkcjonalno ści Oferowany przedmiot zamówienia  
1.  Dron czterowirnikowy z wbudowaną kamerą 

umożliwiający w transmisje wideo w trakcie lotu 
oraz nagrywanie filmów na karcie pamięci. 

 

2.  Liczba wirników – 4  
3.  Czas pracy – min 30 min na jednej baterii.  
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Pojemność baterii min 3800 mAh. 
4.  Zasięg sterowania dronem – min 3000 m  
5.  Transmisja wideo w trakcie lotu w jakości min. HD 

(720p)/30fps 
 

6.  Nagrywanie wideo w jakości 4K(2160p) do 30 fps, 
FullHD (1080p) do 90 fps, HD (720p) do 120 fps. 

 

7.  Rozdzielczośc aparatu 12 MPx  
8.  Baterie – szt. 3  
9.  Ładowarka sieciowa  
10.  Ładowarka samochodowa  
11.  Dodatkowe śmigła – szt 4.  
12.  Torba naramienna na drona  
13.  Karta micro SD – min 16 GB  
14.  Kabel RC micro USB, RC micro USB-C, RC 

Lightning 
 

15.  Komunikacja 2,4 GHz  
16.  Moduł GPS, GLONASS  
17.  Akcelerometr I żyroskop  
 

…………………… , dnia ……………………                                  
………………….………………….……………………… 
Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym 
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-
ych)pełnomocnictwo(-a). 

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i 
nazwiskiem) 

 


