
Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
1. Zamawiający w poniższej specyfikacji określa minimalne wymagania, jakie proponowany przez 

Wykonawcę sprzęt musi spełniać. Zgodnie z prawem Zamówień Publicznych Wykonawca może 
złożyć ofertę na produkty równoważne bądź lepsze spełniające minimalne wymagania 
Zamawiającego zawarte w SIWZ. 

2. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, montaż sprzętu, instalację systemów oraz 
przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu komputerowego w siedzibie Zamawiającego.  

3. Wykonawca może zaproponować sprzęt o parametrach technicznych wyższych, lecz nie gorszych 

od wskazanych przez Zamawiającego. W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu 

przedmiotu zamówienia w SIWZ przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, 

Wykonawcy zobowiązani są do oferowania urządzeń określonych w opisie przedmiotu zamówienia 

lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych przez 

Zamawiającego. Do oceny parametrów technicznych będą brane pod uwagę wszystkie parametry 

techniczne danego sprzętu.  

4. Wyjątkowe wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia przez Zamawiającego w niniejszym 

opisie  na oprogramowanie/sprzęt, to nie preferowanie określonego producenta ale zapewnienie 

najlepszych standardów nauczania, a więc zapewnienie świadczenia odpowiadającego potrzebom 

Zamawiającego, które to ma służyć celom edukacyjnym oraz jest związane z przeprowadzeniem 

prawidłowego procesu kształcenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy na kierunkach studiów 

realizowanych przez uczelnię w ramach zajęć informatycznych, systemów CAx,  które maja na celu 

kształcenie studentów z programów operacyjnych, biurowych, CAD itp. dostępnych na rynku.*  

5. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), nie mogą 
być prototypem, muszą pochodzić z bieżącej oferty, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 r. 

6. Cały sprzęt (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne itp.) musi mieć kompletne okablowanie niezbędne 
do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 

7. Wymagana gwarancja na całość przedmiotu zamówienia minimum 12 miesięcy. 
8. W przypadku, gdy naprawa sprzętu jest dłuższa niż 2 dni robocze lub istnieje konieczność oddania 

części (np. dysku, płyty głównej itp.) do serwisu Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest 
zobowiązany do podstawienia zastępczego sprzętu o takich samych parametrach i standardach lub 
uzgodniony sprzęt o podobnej funkcjonalności na okres naprawy gwarancyjnej. Sprzęt zastępczy 
powinien być dostarczony następnego dnia roboczego po dniu, w którym nastąpiło zgłoszenie. 

9. Sprzedawca zapewnia serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania W przypadku, gdy naprawa 
uszkodzonego sprzętu potrwa dłużej niż 3 tygodnie lub sprzęt był naprawiany 3 razy i nastąpi 
kolejna awaria, Zamawiającemu przysługuje wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub uzgodniony,  
o co najmniej takich samych parametrach. 

10. Okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. 
 

ZADANIE 1 
 

Zestaw komputerowy CAD – 20 sztuk 
 
Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, umożliwiający 
osiągnięcie przez oferowany zestaw w teście SYSmark® 2014 wyniku 
całkowitego Rating – 2090 punktów. Wymagane dołączenie do oferty wyniku testu 
przeprowadzonego na oferowanej konfiguracji, potwierdzającego osiągnięcie 
przez oferowany zestaw komputerowy wymaganego wyniku  (wynik w postaci 
wydruku z programu Sysmark 2014), dopuszcza się przeprowadzenie testów na 
oferowanym zestawie bez zewnętrznej karty grafiki. Autentyczność składanego 
dokumentu musi zostać poświadczona przez wykonawcę. 

Płyta główna 

Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi i czterordzeniowymi, 
wspierający pamięci DDR4 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez 
producenta procesora. 
Ilość gniazd pamięci: min. 4 szt. 
Złącza PCI-E (liczba slotów): 
- min. 2 x PCI-Express x16 



- min. 2 x PCI-Express x1 
Złącza dla dysków i napędów: 
- min. 5 x Serial ATA III 
Kontrolery: min. 6 x USB 2.0 (min. 2 wyprowadzone na przód obudowy, min. 2 
wyprowadzone na tył obudowy), min. 8 x USB 3.0 (min. 4 wyprowadzone na tył 
obudowy, min. 2 wyprowadzone na przód obudowy) 
Wbudowany system kontroli szybkości wentylatorów procesora i obudowy 
zapewniający optymalne chłodzenie przy minimalnej prędkości obrotowej 
wentylatorów. 
Płyta musi posiadać zintegrowany w płycie głównej układ zgodny ze standardem 
Trusted Platform Module (TPM v1.1 lub 1.2)  
Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputera na poziomie 
sprzętowym, spełniająca następujące wymogi: 
- monitorowanie stanu komponentów komputera CPU, HDD, wersji BIOS 
- zdalna konfiguracja BIOS, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, 
przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD-ROM 
lub obrazu ISO w serwerze zarządzającym 
- wbudowana pamięć nieulotna pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji 
o wersji zainstalowanego oprogramowani i zdalny odczyt tych informacji 
- wbudowana technologia zdalnego dostępu, zarządzania elementami 
sprzętowymi i zainstalowanym oprogramowaniem musi działać niezależnie od 
stanu i obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera.\ 

BIOS 

- BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania 
z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji 
BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z 
informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,  
pojemności zainstalowanego dysku twardego, rodzajach napędów optycznych 
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, kontrolerze audio 
- Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku 
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń 
- Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę 
komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod 
pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na 
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. 
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz 
możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości 
zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła 
administratora. 
- Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem 
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie 
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma 
wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w 
sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. 
- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów 
znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. 
- System diagnostyczny w BIOS dostępny nawet przy braku systemu 
operacyjnego oraz innych urządzeń bootujących, umożliwiający testowanie 
następujących podzespołów: CPU, HDD, RAM. 

Porty płyty głównej w 
tylnej części 
komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O:  
co najmniej 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury 
co najmniej 2 gniazda USB 2.0; 
co najmniej 4 gniazda USB 3.0; 



1 gniazdo portu LAN RJ-45; 
1 gniazdo DVI; 
2 gniazda DP;  
1 gniazdo COM; 
Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; 

Porty w przedniej 
części komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 
Co najmniej 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0, 1 gniazdo do przyłączenia 
słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; 

Pamięć RAM 
Wbudowana min. 16GB DDR4 2400 MHz. Minimum dwa wolne sloty w celu 
dalszej rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 64GB 
pamięci. 

Dysk twardy SSD 

Dysk o pojemności min 120 GB, z interfejsem przynajmniej SATA3, o min. 
parametrach: sekwencyjny odczyt/zapis 550 MB/s / 350 MB/s; odczyt losowy do 
90 000 operacji/s, zapis losowy do 15 000 operacji/s; średni czas bezawaryjnej 
pracy: 1 mln. godzin; Parametr TBW wg specyfikacji JESD219A musi wynosić 
min. 50TB. 

Dysk twardy HD Dysk o pojemności min. 1 TB, 7200RPM, z buforem min. 64 MB cache, SATA3 

Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem 

Karta grafiki 

Niezintegrowana z płytą główną lub procesorem, o parametrach nie gorszych niż: 
Min. 512 rdzeni obliczeń równoległych CUDA 
Złącze PCI Express 2.0 x16 lub nowsze, 
Pamięć min. 4 GB GDDR5 RAM, szyna pamięci min. 128 bit, 
Interfejsy: min. 4x miniDisplayPort (mDP), dołączone 4 adaptery na DVI 
Shader Model – 5.0 lub nowszy 
OpenGL – 4.5 lub nowszy 
DirectX – 12 lub nowszy 
Sprzętowa obsługa 10 bitowej (10 bit na kanał) głębi kolorów 
Skalowalny silnik geometryczny producenta chipsetu 
Pełnoekranowy antyaliasing (FSAA) – 64x 
Wbudowana architektura obliczeń równoległych CUDA 
Sterowniki dedykowane dla aplikacji AutoCAD 
Możliwość ustawienia parametrów specyficznych dla aplikacji AutoCAD w panelu 
kontrolnym grafiki procesora 

Karta sieciowa 1 x Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa 

Klawiatura 
Klawiatura z podziałem na cześć numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie 
oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, 
Page Down, Page Up). 

Mysz Mysz optyczna z rolką + podkładka 

Obudowa 

Typ Tower do pracy w pozycji pionowej, o sumie wymiarów (długość + szerokość 
+ wysokość) nie większej niż 980 mm, obudowa powinna być wyposażona 
przynajmniej w:  
- 2 zewnętrzne zatoki 5.25'' 
- 1 zewnętrzną zatokę 3.5”  
- 2 wewnętrzne zatoki 3,5” 
- Czujnik otwarcia obudowy 
- Kensington Lock 
W celu umożliwienia postawienia szybkiej diagnozy serwisowej przez personel 
Zamawiającego w obudowę komputera na przednim panelu musi być wbudowany 
wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania 
problemów z komputerem i jego komponentami; system w szczególności musi 
sygnalizować: 
- Przebieg procedury POST 
- Sum kontrolnych BIOSu 
- Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora 
- Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, kontrolera Video, dysku twardego, płyty 
głównej, kontrolera USB, zasilacza 
Moduł konstrukcji obudowy powinien umożliwiać na montaż i demontaż kart 
rozszerzeń, dysków oraz napędów optycznych bez konieczności stosowania 
narzędzi. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów 
przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji 

Zasilacz 
ATX, o mocy minimalnej 450W i sprawności przynajmniej 85% przy 50% 
obciążenia, zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, 
przeciwzwarciowe, z wentylatorem 12 cm. 



Bezpieczeństwo 
Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą 
komputera. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed 
niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. 

Certyfikaty i 
oświadcznia (należy 
załączyć do oferty) 

- Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, 
produkcję, sprzedaż i serwis, PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) oraz PN-
ISO/IEC 27001:2007 lub nowsze  
- deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE oraz 
R&TTE 1999/5/EWG (oznaczenia CE) 
- deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z 
wymaganiami normy Energy Star 5.0. Wymagane potwierdzenie obecności 
oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star przez dostarczenie 
wydruku ze strony http://www.eu-energystar.org lub https://www.energystar.gov/ 

Sterowniki 
Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera 
poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny 
producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością. 

Instrukcja Dla każdego zestawu w języku polskim 

System operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej + nośnik DVD. Dopuszczalny 
jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu; 
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu; 
8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 
ograniczeń czasowych. 
9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 
z urządzeniami zewnętrznymi. 
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
13. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 
14. Wbudowana usługa pulpitu zdalnego jako serwer (przy pomocy tej usługi 
można uzyskać dostęp do wszystkich plików i programów komputera) 
15. Funkcja szyfrowania plików systemowych 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
zarządzające 

Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na 
zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację 
komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: 

 Informowanie administratora o otwarciu obudowy 

 Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów USB 

 Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na 
grupie komputerów w tym samym czasie, 

 Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej 
ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, 
sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, 
włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej, 

 Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci, 

 Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, 

 Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS 

 Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na 
dyskach twardych. 



 Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS 
przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie 
operacyjnym, 

Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia 
poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej 
wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny 
komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
biurowo-obliczeniowe 

1.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik  
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą 
A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 
i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 
wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 
video. 
7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne) 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 



m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej  
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie 
go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 
i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 



l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku 
w formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, 
daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 
c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 
d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub 
z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 
e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 
g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 
sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 
11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 
broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie 
CMYK. 
12.Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 
tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie 
danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 
danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 



p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Gwarancja producenta 

Długość gwarancji producenta jest jednym z kryteriów oceny ofert – proszę 
wpisać okres gwarancji w formularzu ofertowym zgodnie z SIWZ.   

W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych podstawiany 
jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

Monitor 

Przekątna 24” 

Rodzaj matrycy IPS LED 

Rozdzielczość 
nominalna 

1920 x 1200 @ 60 Hz 

Złącza 

4 x USB 
1 x HDMI 
1 x DVI z HDCP 
1 x Dsub 
1 x DisplayPort 

Wielkość plamki 0.270 mm 

Jasność Min. 350 cd/m2 

Kąty widzenia 178 stopni / 178 stopni (pion/poziom) @ CR 10:1 

Czas reakcji Maks. 6 ms 

Kontrast dynamiczny 25 000:1 

Ergonomia 

Możliwość regulacji wysokości (130mm); możliwość pochylenia ekranu w pionie i 
poziomie (od -5 do +25 stopni) oraz obrotu w poziomie  (od -160 do +160 stopni); 
możliwość obrotu ekranu w pionie (0 – 90 stopni); monitor powinien posiadać 
funkcjonalność wykrywania obecności człowieka przed ekranem i w przypadku 
braku wykrycia wyłączania go, a w przypadku wykrycia obecności ponownego 
włączenia 

Wyposażenie 
dodatkowe 

Głośniki wbudowane 2W 

Gwarancja  
3 lata od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych podstawiany 
jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

Mysz/Manipulator- 3D zapewniająca/y swobodę intuicyjnej i precyzyjnej nawigacji 3D  

Opis 
Myszka współpracujący z programami graficznymi typu CAD oraz z  
zaoferowanym manipulatorem. 

Ilość przycisków 7 (w tym 3 pełnowymiarowe) 
Sensor Laserowy min. 8000dpi 

Podkładka 
Antypoślizgowa podstawa silikonowa, wymiary min.: szerokość: 250 mm, 
długość: 350 mm, grubość: 2,0 mm 

Opis Manipulotor współpracujący z programami graficznymi typu CAD 

Programowalne 
klawisze funkcyjne 

15 

Klawisze ustawień 
nawigacji 

Szybkość 
Rotacja 
Tryb główny 
Przesuwanie/Zoom 

Pozostałem 
funkcjonalności 

- Czujnik sześciu stopni swobody ruchu 
- Szybka nawigacja (dostęp do 12 widoków) 
- Klawisze pomocnicze klawiatury (Ctrl, Alt, Shift, Esc) 

Komunikacja USB 

 
Drukarka wielkoformatowa kolor – 1 sztuka 

 

Podzespół Opis 

Funkcje Drukowanie w formacie A0 

Technologia Termiczna 

Karta sieciowa 10/100/1000 

Rozdzielczość druku 2400 x 1200 

Czas wydruku grafiki w 
formacie A1 w trybie 

Nie dłuższy niż 30 sekund 



ekonomicznym na 
zwykłym papierze 

Pamięć 16GB 

Obsługiwana 
gramatura papieru 

Do co najmniej 320 g/m2 

Obsługiwana grubość 
nośnika 

Do co najmniej 0,6 mm 

Szerokość rolki 44" 

Wyposażenie 
Oprócz drukarki i zestawu tuszy wraz z głowicami wykonawca powinien 
dostarczyć podstawę na drukarkę oraz oś na rolę papieru; 

Gwarancja  

1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 
technicznych. 

 

Drukarka 3D – 1 sztuka 

 

Opis 
Drukarka 3D drukująca w technologii LPD z podgrzewaną platformą i 
pojedynczą głowicą 

Obszar roboczy Min. 300 x 300 x 300 

Rozdzielczość W zakresie 140 - 300 mikronów 

Rozdzielczość 
punktowa wydruków 

400 mikronów 

Dokładność ruchu 
pozycjonowania 

1.5 mikrona 

Dokładność 
pozycjonowania osi 
X/Y 

1.5 mikrona 

Dokładność 
pojedynczego kroku 
osi Z 

1.25 mikrona 

Maksymalna 
temperatura platformy 

110°C 

Zużycie energii Maks. 600W 

Oprogramowanie 
W zestawie z drukarką oprogramowanie współpracujące co najmniej z 
następującymi formatami plików: stl., obj., dxf. 

Materiały 
eksploatacyjne 

Wraz z drukarką Wykonawca powinien dostarczyć 3 szpule materiału 
LPD 

Gwarancja  

1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 
technicznych. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZADANIE 2 

 
 

Notebook CAD – 1 sztuka 
 

Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w 
teście PassMark wynik CPU Mark nie mniejszy niż 8050 punktów.  Wynik testu 
wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony 
http://www.cpubenchmark.net z okresu od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 
złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty należy załączyć 
wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ 
dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, a 
autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Ekran Matryca matowa, 17,3” 1920 x 1080 (FullHD) 

Porty  

Notebook wyposażony w następujące gniazda: 
co najmniej 1 gniazdo USB 2.0; 
co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 
co najmniej 1 gniazdo USB 3.0 typ C; 
1 gniazdo portu LAN RJ-45; 
1 gniazdo HDMI;  
1 gniazdo miniDP.  

Pamięć RAM Wbudowana min. 16GB.  

Dysk twardy HD 
Dysk o pojemności min. 1 TB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze 
po awarii. 

Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW  
Czytnik kart  Czytnik wewnętrzny obsługujący odczyt co najmniej: SD/SDXC 
Karta grafiki Niezintegrowana karta graficzna 3GB pamięci własnej GDDR5 
Karta sieciowa 1 x Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000, WiFi ac 

Audio i video 
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany 
mikrofon, kamera HD720p. 

Obudowa Podświetlana klawiatura 
Bateria Li-Ion, min. 6-komorowa o pojemności co najmniej 3800 mAh,  
Bezpieczeństwo - złącze Kensington Lock 
Waga Waga urządzenia z baterią podstawową maksymalnie 3kg 

System operacyjny 

Zainstalowany graficzny system operacyjny w wersji polskiej. Dopuszczalny jest 
system operacyjny współpracujący z następującymi programami używanymi 
przez Zamawiającego tj.: MS Office 2016, Sage Symfonia, Uplook, Ccleaner, 
java, klient eORDO, Team Viewer, Vmware vSphere Client, klient SOWA2, 
Adobe Reader, Edius 
 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
biurowo-obliczeniowe 

1.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik  
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą 
A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 
wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 
video. 
7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne) 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej  
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie 
go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 



webservice) 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 
i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku 
w formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, 
daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 
c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 
d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub 
z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 
e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 
g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 
sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 
11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 
broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 



g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie 
CMYK. 
12.Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 
tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie 
danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 
danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Gwarancja  
2 lata od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 

Notebook 1 – 1 sztuka 
 

Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w 
teście PassMark wynik CPU Mark nie mniejszy niż 3900 punktów.  Wynik testu 
wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony 
http://www.cpubenchmark.net z okresu od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 
złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty należy załączyć 
wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ 
dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, a 
autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Ekran Matryca matowa, 15,6” 

Porty  

Notebook wyposażony w następujące gniazda: 
co najmniej 1 gniazdo USB 2.0; 
co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 
1 gniazdo portu LAN RJ-45; 
1 gniazdo HDMI;  
1 gniazdo D-Sub (VGA);  

Pamięć RAM Wbudowana min. 8GB.  

Dysk twardy HD 
Dysk o pojemności min. 1 TB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze 
po awarii. 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW  

Czytnik kart  Czytnik wewnętrzny obsługujący odczyt co najmniej: SD/SDHC/SDXC/MMC 

Karta grafiki Niezintegrowana karta graficzna 2GB pamięci własnej  

Karta sieciowa 1 x Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000, WiFi ac 

Audio i video 
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2x1W, 
wbudowany mikrofon, kamera HD720p. 

Obudowa 
Obudowa matowa, wyposażona w dock serwisowy umożliwiający łatwy dostęp 
do pamięci RAM, dysku twardego, karty WIFi.    

Bezpieczeństwo 
- złącze Kensington Lock 
- wbudowany czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem    

Waga Waga urządzenia z baterią podstawową maksymalnie 2,4kg 

System operacyjny 

Zainstalowany graficzny system operacyjny w wersji polskiej. Dopuszczalny jest 
system operacyjny współpracujący z następującymi programami używanymi 
przez Zamawiającego tj.: MS Office 2016, Sage Symfonia, Uplook, Ccleaner, 
java, klient eORDO, Team Viewer, Vmware vSphere Client, klient SOWA2, 
Adobe Reader, Edius 
 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
biurowo-obliczeniowe 

1.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik  
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą 
A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 
i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 
wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 
video. 
7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne) 



e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej  
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie 
go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 
i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 



f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku 
w formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, 
daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 
c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 
d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub 
z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 
e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 
g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 
sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 
11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 
broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie 
CMYK. 
12.Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 
tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie 
danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 
danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 



g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Gwarancja  
1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Notebook 2 – 6 sztuk 

 
Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w 
teście PassMark wynik CPU Mark nie mniejszy niż 2850 punktów.  Wynik testu 
wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony 
http://www.cpubenchmark.net z okresu od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 
złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty należy załączyć 
wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ 
dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, a 
autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Ekran Matryca matowa, 15,6” 

Porty  

Notebook wyposażony w następujące gniazda: 
co najmniej 1 gniazdo USB 2.0; 
co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 
1 gniazdo portu LAN RJ-45; 
1 gniazdo HDMI;  
1 gniazdo D-Sub (VGA);  

Pamięć RAM Wbudowana min. 4GB. Minimum jeden slot w celu dalszej rozbudowy pamięci.  

Dysk twardy HD 
Dysk o pojemności min. 1 TB zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 
odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze 
po awarii. 

Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW  

Czytnik kart  Czytnik wewnętrzny obsługujący odczyt co najmniej: SD/SDHC/SDXC/MMC 

Karta grafiki 
Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu 
dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. 

Karta sieciowa 1 x Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000, WiFi ac 

Audio i video 
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 2x1W, 
wbudowany mikrofon, kamera HD720p. 

Obudowa 
Obudowa matowa, wyposażona w dock serwisowy umożliwiający łatwy dostęp 
do pamięci RAM, dysku twardego, karty WIFi.    

Bezpieczeństwo 
- złącze Kensington Lock 
- wbudowany czytnik linii papilarnych wraz z oprogramowaniem    

Waga Waga urządzenia z baterią podstawową maksymalnie 2,4kg 

System operacyjny 

Zainstalowany graficzny system operacyjny w wersji polskiej. Dopuszczalny jest 
system operacyjny współpracujący z następującymi programami używanymi 
przez Zamawiającego tj.: MS Office 2016, Sage Symfonia, Uplook, Ccleaner, 
java, klient eORDO, Team Viewer, Vmware vSphere Client, klient SOWA2, 
Adobe Reader, Edius 
 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
biurowo-obliczeniowe 

1.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik  
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą 
A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 
i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 
wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 
video. 
7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne) 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej  
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie 



z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie 
go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 
i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku 
w formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, 
daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 
c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 
d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub 
z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 
e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 



g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 
sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 
11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 
broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie 
CMYK. 
12.Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 
tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie 
danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 
danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Gwarancja  
1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Ultrabook – 3 sztuki 

 
Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w 
teście PassMark wynik CPU Mark nie mniejszy niż 2950 punktów.  Wynik testu 
wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony 
http://www.cpubenchmark.net z okresu od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 
złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty należy załączyć 
wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ 
dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, a 

http://www.cpubenchmark.net/
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autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Ekran Matryca matowa, 13.3" 16:9 Full HD (1920x1080) 

Porty  

Notebook wyposażony w następujące gniazda: 
co najmniej 3 gniazda USB 3.0; 
1 gniazdo micro HDMI, + dodatkowy adapter konwertujący sygnały wideo z 
HDMI na VGA 

Pamięć RAM Wbudowana min. 4GB.  

Dysk twardy SSD Dysk o pojemności min. 128GB, bez mechanicznych elementów 

Czytnik kart  Czytnik wewnętrzny obsługujący odczyt co najmniej: SDXC 

Karta sieciowa WiFi ac 

Bateria Polimerowa, min. 45Watogodzin 

Waga Waga urządzenia z baterią podstawową maksymalnie 1,2kg 

System operacyjny 

Zainstalowany graficzny system operacyjny w wersji polskiej. Dopuszczalny jest 
system operacyjny współpracujący z następującymi programami używanymi 
przez Zamawiającego tj.: MS Office 2016, Sage Symfonia, Uplook, Ccleaner, 
java, klient eORDO, Team Viewer, Vmware vSphere Client, klient SOWA2, 
Adobe Reader, Edius 
 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
biurowo-obliczeniowe 

1.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik  
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą 
A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 
i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 
wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 
video. 
7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 



d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne) 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej  
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie 
go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 
i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 



d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku 
w formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, 
daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 
c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 
d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub 
z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 
e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 
g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 
sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 
11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 
broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie 
CMYK. 
12.Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 
tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie 
danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 
danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 



w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Gwarancja  
1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Macbook*  – 1 sztuka 

 
Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w 
teście PassMark wynik CPU Mark nie mniejszy niż 3615 punktów.  Wynik testu 
wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony 
http://www.cpubenchmark.net z okresu od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 
złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty należy załączyć 
wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ 
dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, a 
autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Ekran Matryca błyszcząca (glare), 13.3" (1440x900 pikseli ) 

Porty  co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 
1 x Thunderbolt 

Pamięć RAM Wbudowana min. 8GB   DDR3 1600 

Dysk twardy SSD Dysk SSD flash o pojemności min. 128 GB 

Czytnik kart  Czytnik wewnętrzny obsługujący odczyt co najmniej: SDXC 

Komunikacja WiFi IEEE 802.11a/b/g/n  
Bluetooth 

Dodatkowe wyposażenie 
Kamera HD 
Podświetlana klawiatura 
Karta dźwiękowa stereo 

Bateria litowo - polimerowa min 54Wh 

Waga Waga urządzenia z baterią podstawową maksymalnie 1,35 kg 

System operacyjny MAC OS X 

Dodatkowe 

oprogramowanie 

biurowo-obliczeniowe 

1.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik  
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą 
A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 
i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 
wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 
video. 
7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne) 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej  
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie 
go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 



kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 
i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku 
w formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, 
daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 
c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 
d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub 
z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 
e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 
g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 
sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 
11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 



b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 
broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie 
CMYK. 
12.Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 
tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie 
danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 
danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Gwarancja  
1 rok od daty dostawy w serwisie zewnętrznym 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
 

Komputer PC – 3 sztuki 
 

Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w 
teście PassMark wynik CPU Mark nie mniejszy niż 6600 punktów.  Wynik testu 
wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony 
http://www.cpubenchmark.net z okresu od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 
złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty należy załączyć 
wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ 
dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, a 
autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Płyta główna 
Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi i czterordzeniowymi, 
wspierający pamięci DDR4 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez 
producenta procesora 

http://www.cpubenchmark.net/
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Ilość gniazd pamięci: min. 4 szt. 
Złącza PCI-E (liczba slotów): 
- min. 1 x PCI-Express x16 
- min. 2 x PCI-Express x1 
Ilość złączy PCI: min. 1 szt. 
Złącza dla dysków i napędów: 
- min. 6 x Serial ATA III 
- min. 1 x M.2 Socket 3 
Pozostałe złącza: 
- min 1 x LPT 
- min.1 x COM 
Kontrolery: min. 6 x USB 2.0 (min. 2 wyprowadzone na przód obudowy, min. 2 
wyprowadzone na tył obudowy), min. 6 x USB 3.0 (min. 4 wyprowadzone na tył 
obudowy, min. 2 wyprowadzone na przód obudowy). Możliwość pracy na 3 
monitorach jednocześnie, płyta musi być wyposażona w układ zgodny ze 
standardem Trusted Platform Module (dopuszcza się moduł niezintegrowany) 

Porty płyty głównej w 
tylnej części komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O:  
co najmniej 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury 
co najmniej 2 gniazda USB 2.0; 
co najmniej 4 gniazda USB 3.0; 
1 gniazdo portu LAN RJ-45; 
1 gniazdo DVI; 
1 gniazdo HDMI;  
1 gniazdo D-Sub (VGA);  
1 gniazdo DisplayPort 
Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; 

Porty w przedniej części 
komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 
Co najmniej 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0, 1 gniazdo do przyłączenia 
słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu. 

Pamięć RAM 
Wbudowana min. 8GB 2400 MHz. Minimum dwa wolne sloty w celu dalszej 
rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 64GB 
pamięci. 

Dysk twardy SSD 

Dysk o pojemności min 120 GB, z interfejsem przynajmniej SATA3, o min. 
parametrach: sekwencyjny odczyt/zapis 550 MB/s / 350 MB/s; odczyt losowy do 
90 000 operacji/s, zapis losowy do 15 000 operacji/s; średni czas bezawaryjnej 
pracy: 1 mln. godzin; Parametr TBW wg specyfikacji JESD219A musi wynosić 
min. 50TB. 

Dysk twardy HD Dysk o pojemności min. 1 TB, 7200RPM, z buforem min. 64 MB cache, SATA3 

Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem 

Czytnik kart  
Czytnik wewnętrzny obsługujący odczyt co najmniej kart: SDXC, UltraSD, 
microSDHC, SmartCard, MS-pro-Duo, M2, MMC, CFII 

Karta grafiki 

Wbudowana w płytę główną i/lub procesor CPU, obsługująca technologie: 
DirectX 11.1, Shader Model 5.0, OpenGL 4.0. Musi osiągać  w teście Passmark 
G3D Mark wynik minimum 960 pkt.  Wynik testu wydajności musi pochodzić ze 
strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od dnia ogłoszenia 
przetargu do dnia złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty 
należy załączyć wydruk wyniku testu PassMark – G3D Mark ze strony 
http://www.videocardbenchmark.net/. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, 
a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Karta sieciowa 1 x Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa 

Klawiatura 
Klawiatura z podziałem na cześć numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie 
oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, 
Page Down, Page Up). 

Mysz Mysz optyczna z rolką + podkładka 

Obudowa 

Typ Tower do pracy w pozycji pionowej, o sumie wymiarów (długość + 
szerokość + wysokość) nie większej niż 1000 mm, wyposażona przynajmniej w:  
- 2 zewnętrzne zatoki 5.25'' 
- 2 zewnętrzne zatoki 3.5”  
- 1 wewnętrzna zatokę 3,5” 
- Czujnik otwarcia obudowy 
- Kensington Lock 
Moduł konstrukcji obudowy powinien umożliwiać na montaż i demontaż kart 
rozszerzeń, dysków oraz napędów optycznych bez konieczności stosowania 

http://www.videocardbenchmark.net/
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narzędzi. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów 
przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. 

Zasilacz 

ATX 2.3 z aktywnym PFC, o mocy minimalnej 350W i sprawności przynajmniej 
90% przy 50% obciążenia, zabezpieczenia: przed przegrzaniem, 
przeciwprzeciążeniowe, przeciwnadmiarowo-napięciowe, zabezpieczenie przez 
zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych, przeciwzwarciowe, z 
wentylatorem 12 cm. 

System operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej + nośnik DVD. Dopuszczalny 
jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek; 
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu; 
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu; 
8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 
ograniczeń czasowych. 
9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 
z urządzeniami zewnętrznymi. 
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
13. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 
14. Wbudowana usługa pulpitu zdalnego jako serwer (przy pomocy tej usługi 
można uzyskać dostęp do wszystkich plików i programów komputera) 
15. Funkcja szyfrowania plików systemowych 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
biurowo-obliczeniowe 

1.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik  
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą 
A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 
i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 



6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 
wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 
video. 
7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne) 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej  
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie 
go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 



przestawnych 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 
i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku 
w formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, 
daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 
c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 
d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub 
z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 
e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 
g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 
sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 
11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 
broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie 
CMYK. 
12.Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 



a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 
tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie 
danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 
danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Sterowniki 
Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach 
optycznych. 

Gwarancja  
3 lata od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Komputer PC – 1 sztuka 

 
Podzespół Opis 

Procesor 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w 
teście PassMark wynik CPU Mark nie mniejszy niż 6600 punktów.  Wynik testu 
wydajności dla zaproponowanego procesora musi pochodzić ze strony 
http://www.cpubenchmark.net z okresu od dnia ogłoszenia przetargu do dnia 
złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty należy załączyć 
wydruk wyniku testu PassMark – CPU ze strony http://www.cpubenchmark.net/ 
dla zaproponowanego procesora. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, a 
autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Płyta główna 

Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi i czterordzeniowymi, 
wspierający pamięci DDR4 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez 
producenta procesora 
Ilość gniazd pamięci: min. 4 szt. 
Złącza PCI-E (liczba slotów): 
- min. 1 x PCI-Express x16 
- min. 2 x PCI-Express x1 
Ilość złączy PCI: min. 1 szt. 
Złącza dla dysków i napędów: 
- min. 6 x Serial ATA III 
- min. 1 x M.2 Socket 3 
Pozostałe złącza: 
- min 1 x LPT 
- min.1 x COM 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


Kontrolery: min. 6 x USB 2.0 (min. 2 wyprowadzone na przód obudowy, min. 2 
wyprowadzone na tył obudowy), min. 6 x USB 3.0 (min. 4 wyprowadzone na tył 
obudowy, min. 2 wyprowadzone na przód obudowy). Możliwość pracy na 3 
monitorach jednocześnie, płyta musi być wyposażona w układ zgodny ze 
standardem Trusted Platform Module (dopuszcza się moduł niezintegrowany) 

Porty płyty głównej w 
tylnej części komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O:  
co najmniej 2 gniazda PS/2 do obsługi myszki i klawiatury 
co najmniej 2 gniazda USB 2.0; 
co najmniej 4 gniazda USB 3.0; 
1 gniazdo portu LAN RJ-45; 
1 gniazdo DVI; 
1 gniazdo HDMI;  
1 gniazdo D-Sub (VGA);  
1 gniazdo DisplayPort 
Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; 

Porty w przedniej części 
komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy 
Co najmniej 2 gniazda USB 2.0, 2 gniazda USB 3.0, 1 gniazdo do przyłączenia 
słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu. 

Pamięć RAM 
Wbudowana min. 16GB 2400 MHz. Minimum dwa wolne sloty w celu dalszej 
rozbudowy pamięci. Komputer musi umożliwiać rozbudowę do min. 64GB 
pamięci. 

Dysk twardy SSD 

Dysk o pojemności min 120 GB, z interfejsem przynajmniej SATA3, o min. 
parametrach: sekwencyjny odczyt/zapis 550 MB/s / 350 MB/s; odczyt losowy do 
90 000 operacji/s, zapis losowy do 15 000 operacji/s; średni czas bezawaryjnej 
pracy: 1 mln. godzin; Parametr TBW wg specyfikacji JESD219A musi wynosić 
min. 50TB. 

Dysk twardy HD Dysk o pojemności min. 1 TB, 7200RPM, z buforem min. 64 MB cache, SATA3 

Napęd optyczny Nagrywarka standardu DVD+/-RW z oprogramowaniem 

Czytnik kart  
Czytnik wewnętrzny obsługujący odczyt co najmniej kart: SDXC, UltraSD, 
microSDHC, SmartCard, MS-pro-Duo, M2, MMC, CFII 

Karta grafiki 

Niezintegrowana z płytą główną lub procesorem CPU, obsługująca technologie: 
DirectX 11.1, Shader Model 5.0, OpenGL 4.0. Musi osiągać  w teście Passmark 
G3D Mark wynik minimum 1500 pkt.  Wynik testu wydajności musi pochodzić ze 
strony http://www.videocardbenchmark.net/ z okresu od dnia ogłoszenia 
przetargu do dnia złożenia oferty. W celu potwierdzenia wydajności do oferty 
należy załączyć wydruk wyniku testu PassMark – G3D Mark ze strony 
http://www.videocardbenchmark.net/. Wydruk musi posiadać datę sporządzenia, 
a autentyczność składanego dokumentu musi zostać poświadczona przez 
wykonawcę. 

Karta sieciowa 1 x Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, wielokanałowa 

Klawiatura 
Klawiatura z podziałem na cześć numeryczną i alfanumeryczną, wyraźnie 
oddzielone klawisze kursorów (strzałek) od klawiszy funkcyjnych (Insert, End, 
Page Down, Page Up). 

Mysz Mysz optyczna z rolką + podkładka 

Obudowa 

Typ Tower do pracy w pozycji pionowej, o sumie wymiarów (długość + 
szerokość + wysokość) nie większej niż 1000 mm, wyposażona przynajmniej w:  
- 2 zewnętrzne zatoki 5.25'' 
- 2 zewnętrzne zatoki 3.5”  
- 1 wewnętrzna zatokę 3,5” 
- Czujnik otwarcia obudowy 
- Kensington Lock 
Moduł konstrukcji obudowy powinien umożliwiać na montaż i demontaż kart 
rozszerzeń, dysków oraz napędów optycznych bez konieczności stosowania 
narzędzi. Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów 
przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji. 

Zasilacz 

ATX 2.3 z aktywnym PFC, o mocy minimalnej 350W i sprawności przynajmniej 
90% przy 50% obciążenia, zabezpieczenia: przed przegrzaniem, 
przeciwprzeciążeniowe, przeciwnadmiarowo-napięciowe, zabezpieczenie przez 
zbyt niskim napięciem na liniach wyjściowych, przeciwzwarciowe, z 
wentylatorem 12 cm. 

System operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej + nośnik DVD. Dopuszczalny 
jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek; 

http://www.videocardbenchmark.net/
http://www.videocardbenchmark.net/


2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu; 
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi) 
7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu; 
8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez 
ograniczeń czasowych. 
9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 
z urządzeniami zewnętrznymi. 
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; 
12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
13. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 
14. Wbudowana usługa pulpitu zdalnego jako serwer (przy pomocy tej usługi 
można uzyskać dostęp do wszystkich plików i programów komputera) 
15. Funkcja szyfrowania plików systemowych 

Dodatkowe 
oprogramowanie 
biurowo-obliczeniowe 

1.Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski 
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych 
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą 
katalogową (Active Directory działającą u Zamawiającego) – użytkownik  
raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego 
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne 
uwierzytelnienie się. 
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML 
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą 
A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów 
i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające 
dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców. 
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami 
i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy) 
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
a. Edytor tekstów 
b. Arkusz kalkulacyjny 
c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych 
e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych 
g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 



wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 
video. 
7.Edytor tekstów musi umożliwiać: 
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty 
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel 
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych 
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne) 
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków 
f. Automatyczne tworzenie spisów treści 
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron 
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim 
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma) 
l. Wydruk dokumentów 
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną 
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 
lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej  
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu 
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium 
Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają 
zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem. 
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z 
zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie 
z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie 
go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik 
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych. 
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
a. Tworzenie raportów tabelarycznych 
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. 
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, 
analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 
g. Wyszukiwanie i zamianę danych 
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 
i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 



specjalnych i makropoleceń. 
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji 
9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 
b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego 
c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 
d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 
e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 
f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 
h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych 
w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 
k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera 
l. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010. 
10.Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych musi 
umożliwiać: 
a. Przygotowanie formularza elektronicznego i zapisanie go w pliku 
w formacie XML bez konieczności programowania 
b. Umieszczenie w formularzu elektronicznym pól tekstowych, wyboru, 
daty, list rozwijanych, tabel zawierających powtarzające się zestawy pól do 
wypełnienia oraz przycisków. 
c. Utworzenie w obrębie jednego formularza z jednym zestawem danych 
kilku widoków z różnym zestawem elementów, dostępnych dla różnych 
użytkowników. 
d. Pobieranie danych do formularza elektronicznego z plików XML lub 
z lokalnej bazy danych wchodzącej w skład pakietu narzędzi biurowych. 
e. Możliwość pobierania danych z platformy do pracy grupowej. 
f. Przesłanie danych przy użyciu usługi Web (tzw. web service). 
g. Wypełnianie formularza elektronicznego i zapisywanie powstałego w ten 
sposób dokumentu w pliku w formacie XML. 
h. Podpis elektroniczny formularza elektronicznego i dokumentu 
powstałego z jego wypełnienia. 
11.Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi 
umożliwiać: 
a. Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych 
b. Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: 
broszur, biuletynów, katalogów. 
c. Edycję poszczególnych stron materiałów. 
d. Podział treści na kolumny. 
e. Umieszczanie elementów graficznych. 
f. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej 
g. Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. 
h. Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. 
i. Wydruk publikacji. 
j. Możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie 
CMYK. 
12.Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać: 
a. Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie: 
b. Tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym 
tekstowych i liczbowych. 
c. Relacji pomiędzy tabelami 
d. Formularzy do wprowadzania i edycji danych 
e. Raportów 
f. Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie 
danych 
g. Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów 
h. Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami 
danych zgodnymi z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
13. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 



kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: 
a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego 
b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców 
c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną 
d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule 
e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy 
f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia 
g. Zarządzanie kalendarzem 
h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom 
i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników 
j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach 
k. Zarządzanie listą zadań 
l. Zlecanie zadań innym użytkownikom 
m. Zarządzanie listą kontaktów 
n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom 
o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników 
p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Sterowniki 
Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach 
optycznych. 

Gwarancja  
3 lata od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Monitor – 2 sztuki 

 
Przekątna 21,5” 

Rodzaj matrycy LED 

Rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 @ 60 Hz 

Złącza 

4 x USB 
1 x HDMI 
1 x DVI  
1 x Dsub 
1x DP 

Wielkość plamki 0.250 mm 

Jasność Min. 250 cd/m2 

Kąty widzenia 170 stopni / 160 stopni (pion/poziom)  

Czas reakcji Maks. 5 ms 

Kontrast 1 000:1 

Ergonomia 
Możliwość regulacji wysokości (130mm); możliwość pochylenia ekranu w pionie 
i poziomie (od -5 do +20 stopni) oraz obrotu w poziomie  (od -160 do +160 
stopni); możliwość obrotu ekranu w pionie (0 – 90 stopni) 

Wyposażenie dodatkowe Głośniki wbudowane 2W 

Gwarancja  
3 lata od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Drukarka - kolorowa  – 1 sztuka 

 
Podzespół Opis 

Funkcje Drukowanie 

Technologia Kolorowy LED 

Dupleks Automatyczny 

Karta sieciowa 10/100/1000 

Rozdzielczość druku 1200 x 600 dpi 

Prędkość druku czarny 36 str./min 

Prędkość druku kolor 34 str./min 

Szybkość wydruku 
pierwszej strony 

Nie dłuższy niż 10 sekund (cz.b. lub kolor) 

Pamięć 256 MB, możliwość rozbudowy do 768MB 



Obsługiwana gramatura 
papieru 

Do co najmniej 220 g/m2 

Pojemność podajnika Min. 300 stron 

Gwarancja  
3 lata od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Urządzenie wielofunkcyjne   – 2 sztuki 

 
Podzespół Opis 

Funkcje Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie 

Technologia Monochromatyczny laser 

Dupleks Automatyczny 

Automatyczny podajnik 
dokumentów 

Tak – na co najmniej 30 stron 

Karta sieciowa 10/100 

Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi 

Prędkość druku 26 str./min 

Szybkość procesora 700Mhz 

Pamięć 256 MB 

Gwarancja  
1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Urządzenie wielofunkcyjne   – 1 sztuka 

 
Podzespół Opis 

Funkcje Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie, Faksowanie 

Wyświetlacz Kolorowy, graficzny, dotykowy 

Technologia Kolorowy laser 

Dupleks Automatyczny 

Automatyczny podajnik 
dokumentów 

Tak – na co najmniej 50 stron 

Karta sieciowa 10/100/1000 

Rozdzielczość druku 600 x 600 dpi 

Prędkość druku czarny 26 str./min 

Prędkość druku kolor 26 str./min 

Szybkość procesora 1000Mhz 

Pamięć 256 MB 

Skanowanie Do e-mail, do folderu sieciowego, na pendrive 

Gwarancja  
1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
Tablet   – 1 sztuka 

 
Przekątna 9,6 cala 

Rodzaj matrycy TFT, świecąca, LCD 

Rozdzielczość nominalna 1280 x 800 pikseli 

Złącza 1x microUSB, złącze słuchawkowe 

Funkcje ekranu Multi-touch 10 punktowy 

Moduły 802.11a/b/g/n, Moduł GPS, Bluetooth 4.0 

Aparat/ kamera przednia 2,0 Mpix / 5,0 Mpix 

Czytnik kart pamięci microSD/SDHC/SDXC do 128 GB 

Pojemność akumulatora Min. 5000 mAh 

Gwarancja  
2 lata od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
 
 

Czytnik ebook   – 1 sztuka 



 

Przekątna 6 cali 

Rodzaj matrycy Technologia e-ink 

Rozdzielczość nominalna 1440 x 1080 pikseli 

Standardy 
obsługiwanego tekstu 

AZW, DOC, DOCX, HTML, MOBI, PDF, PRC, TXT 

Wielkość pamięci 4GB 

Pozostałe opcje i 
funkcjonalności 

Obsługiwanie zabezpieczenia DRM, dotykowy ekran, kontrola rodzicielska, 
możliwość powiększenia tekstu, przeglądarka internetowa, wielostopniowe 
podświetlenie ekranu, Wi-Fi, zegar 

Gwarancja  
1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 

Odtwarzacz mp4– 1 sztuka 
 

Przekątna 1,8 cala 

Rozdzielczość nominalna 160 x 128 

Standardy 
obsługiwanego dźwięku 

MP3, WAV, WMA, FLAC, AP 

Standardy 
obsługiwanego wideo 

SMV 

Wielkość pamięci 4GB 

Pozostałe opcje i 
funkcjonalności 

Radio FM z funkcją RDS i pamięcią 30 stacji,  

Gwarancja  
1 rok od daty dostawy – gwarancja producenta 
W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 14 dni roboczych 
podstawiany jest sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych. 

 
 
 

ZADANIE 3 

 

SOLIDWORKS Education Edition 60 stanowisk – 1 pakiet * 

 

Opis 

Oprogramowanie 3DCAD w wersji edukacyjnej umożliwiającej instalację 
na 60 komputerach w pracowniach wraz z roczną subskrypcją. 
 
Licencje SLIDWORKS SEK – Home Use  (60 domowych licencji SEK na 
okres subskrypcji dla studentów, ważne przez rok od momentu 
zainstalowania) 
 
60 kodów CSWA (60 kodów do międzynarodowego certyfikatu CSWA na 
każdy rok subskrypcji – dla studentów) 

 

 
 
 
 
 

 


