
 

 

      Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia 

   
 Część A  
  I. Komputer typu All-in-One do grafiki - ilość szt. 2 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Procesor 
Wielordzeniowy, osiągający wynik co najmniej 11825 punktów w teście wydajności 
Passmark CPU Mark. Wynik dostępny (na dzień składania ofert) na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

2. Ekran 27 cali, o rozdzielczości min. 5120×2880 

3. Pamięć RAM DDR4 min. 16 GB  

4. Dysk twardy Min. 256GB SSD 

5. Komunikacja WiFi 802.11ac, Bluetooth, LAN  

6. Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo 

7. Karta graficzna Dedykowana z min. 4GB pamięci własnej 

8. 
Wymagane 

zintegrowane złącza 
i interfejsy 

Min.: 2 porty USB Typ-C, cztery porty USB 3, 1 × RJ45, złącze słuchawkowe, 
wbudowana kamera internetowa, wbudowany mikrofon, wbudowany czytnik kart SD 

9. System operacyjny 
Zainstalowany dedykowany system operacyjny w polskiej wersji językowej, 
umożliwiający obsługę aplikacji min.: Zdjęcia, Mail, Wiadomości, Safari 

10. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji świadczonej 
na miejscu u Zamawiającego. 
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 (telefonicznie, e-
mailem, faksem). Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Czas 
skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Serwis 
urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. 

11. Inne 

 
- komputer typu all-in-one, 
W zestawie z komputerem Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanych przez 
producenta oferowanego komputera następujących podzespołów:  
-  klawiatura zewnętrza z klawiszami numerycznymi, 
-  gładzik zewnętrzny, 
- kabel zasilający, 
- dedykowany konwerter/przewód na USB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


 

 

 
 
 
II. Stacja dokująca – 4 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. 

Stacja dokująca/ 
replikator portów 

Stacja z interfejsem USB Typ-C 
Wymagane min. ilości wej./wyj. urządzenia:  
- 3 × USB 3.0, 
- 1 x USB, Typ-C z możliwością ładowania, 
- 1 x audio 3,5mm 
- 1 × RJ45,  
- 1 x HDMI (umożliwiający obsługę obrazu HD/FHD/4K), 
- 1 × VGA,  
- czytnik kart SD/TF 
- standard Plug & Play 
- kompatybilność z systemami: Windows, Android, Nintendo, iOS 

Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji.  
Gwarancja jest realizowana w autoryzowanych serwisach producentów danego 
urządzenia.  
Czas skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 
Wykonawca odpowiada za przebieg realizacji procesu reklamacji od momentu 
zgłoszenia do zakończenia procesu reklamacji. Odebranie i dostarczenie 
reklamowanego przedmiotu należy do obowiązku Wykonawcy.  

  
 III. Torba do laptopa – 1 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Zastosowanie Torba do laptopa kompatybilna z laptopem 14,1” 

2. Materiał Wodoodporny 

3. Zapięcie główne Zamek błyskawiczny podwójny 

4. Ilość komór Min. 2 

5. 
Wymagane komory i 

przegrody 
Na laptopa, akcesoria, dokumenty, tablet. 
 

6. Inne 
Odpinany ergonomiczny pasek na ramię z możliwością regulacji, wzmocniona 
wygodna rączka 

7. Kolor Preferowany czarny 

8. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany przedmiot zamówienia min. 12 miesięcznej 
gwarancji.  
Czas skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 
Wykonawca odpowiada za przebieg realizacji procesu reklamacji od momentu 
zgłoszenia do zakończenia procesu reklamacji. Odebranie i dostarczenie 
reklamowanego przedmiotu należy do obowiązku Wykonawcy. 

   
  



 

 

 IV. Laptop – 1 szt.   

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Procesor 
Wielordzeniowy, osiągający wynik co najmniej 10496 punktów w teście wydajności 
Passmark CPU Mark. Wynik dostępny (na dzień składania ofert) na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

2. Ekran 13,3 lub 13,4 cali, o rozdzielczości min. 3840 x 2160, dotykowy 

3. Pamięć RAM DDR4 min. 16 GB o taktowaniu min. 3200 Mhz 

4. Dysk twardy Min. 512GB SSD M2 PCIE 

5. Komunikacja WiFi 802.11ac, Bluetooth  

6. Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo 

7. Karta graficzna Zintegrowana 

8. 
Wymagane zintegrowane 

złącza i interfejsy 

Min.: 2 x port USB Typ-C, gniazdo audio 3,5mm, wbudowana kamera, wbudowane 2 
mikrofony 

9. System operacyjny 

Zainstalowany najnowszy pełny system operacyjny, 64-bit’owy, (licencja typu 

komercyjnego)   w polskiej wersji, współpracujący z Active Directory Windows Serwer 

2008 R2 oraz 2012 R2 pozwalający wykorzystać jego pełną funkcjonalność u 

Zamawiającego. W pełni kompatybilny z wykorzystywanymi przez Zamawiającego 

systemami operacyjnymi  Windows 7 i Windows 10 oraz współpracujący z pakietem 

biurowym MS Office 2010/2013/2016/2019 wykorzystywanym u Zamawiającego. 

Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 

10. Inne Laptop musi posiadać moduł TPM 

10. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji świadczonej 
na miejscu u Zamawiającego. 
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 (telefonicznie, e-
mailem, faksem). Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Czas 
skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. Serwis musi posiadać ISO 9001:2008 lub równoważny na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji 
i statusu napraw po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

 
  

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


 

 

 V. Mysz bezprzewodowa – 1 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Rodzaj Mysz optyczna 

2. Połączenie Bluetooth 2,4GHz 

3. Kompatybilność Z Windows 7/8/10 

4. Zasilanie Bateryjne lub na akumulator 

5. Rozdzielczość Min. 1000 dpi 

6. Zasięg Min. 10m 

7. Profil Uniwersalny 

8. Obudowa Aluminiowa 

8. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji.  
Gwarancja jest realizowana w autoryzowanych serwisach producentów danego 
urządzenia.  
Czas skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 
Wykonawca odpowiada za przebieg realizacji procesu reklamacji od momentu 
zgłoszenia do zakończenia procesu reklamacji. Odebranie i dostarczenie 
reklamowanego przedmiotu należy do obowiązku Wykonawcy. 

 
VI. - Dysk zewnętrzny USB-C – 2 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Wielkość dysku 2,5” 

2. Rodzaj dysku Magnetyczny 

3. Pojemność dysku Min. 2TB 

4. Interfejs USB-C 

5. Obsługa interfejsów USB-C, USB 3.0 

6. 
Kompatybilność  

z systemami 
Windows, Mac, Linux  

7. Dołączone akcesoria 
Dedykowany kabel USB-C 
Kabel lub przejściówka USB-C > USB-A 

8. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji 
świadczonej na miejscu u Zamawiającego. 
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00  (telefonicznie, e-
mailem, faksem). Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Czas 
skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Serwis 
urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 VII. Przenośne urządzenie do rejestracji obrazu i dźwięku – 1 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Rodzaj Przenośne urządzenie do rejestracji obrazu i dźwięku  

2. Rozdzieczość 4K 

3. 
Rozdzielczość 
nagrywania 

3840 x 2160 

4. Wyświetlacz Min. 2” 

5. Złącze USB Tak 

6. Mikrofon Tak 

7. Wi-Fi  Tak 

8. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji 
świadczonej na miejscu u Zamawiającego. 
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00  (telefonicznie, e-
mailem, faksem). Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Czas 
skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Serwis 
urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. 

 
 VIII. Rejestrator dźwięku – 2 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Rodzaj Przenośne urządzenie do rejestracji dźwięku 

2. 
Obsługiwane 

formaty 
MP3, WAV 

3. Typ nośnika Karta SD, SDHC 

4. Złącze USB Tak, możliwość pracy jako interfejs USB z PC/MAC 

5. Wyświetlacz Tak 

6. 
Wbudowane 

mikrofony 
Tak (stereo) 

7. 
Wejście na 

dodatkowy mikrofon 
Tak (typu mini jack) 

8. 
Wyjście na 
słuchawki 

Tak 

9. Zasilanie Bateryjne lub na akumulator, min. 6 godzin pracy 

10. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji 
świadczonej na miejscu u Zamawiającego. 
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00  (telefonicznie, e-
mailem, faksem). Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Czas 
skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Serwis 
urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Część B  
I. Laptop  – 1 sztuka 
 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Procesor 
Wielordzeniowy, osiągający wynik co najmniej 13563 punktów w teście wydajności 
Passmark CPU Mark. Wynik dostępny (na dzień składania ofert) na stronie: 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 

2. Ekran 16 cali, o rozdzielczości min. 3072×1920 

3. Pamięć RAM DDR4 min. 16 GB  

4. Dysk twardy Min. 512GB SSD 

5. Komunikacja WiFi 802.11ac, Bluetooth  

6. Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo 

7. Karta graficzna Zintegrowana oraz dedykowana z min. 4GB pamięci własnej 

8. 
Wymagane 

zintegrowane złącza i 
interfejsy 

Min.: 4 x port USB Typ-C, gniazdo audio 3,5mm, wbudowana kamera, wbudowany 
mikrofon 

9. System operacyjny 
Zainstalowany dedykowany system operacyjny w polskiej wersji językowej, 
umożliwiający obsługę aplikacji min.: Zdjęcia, Mail, Wiadomości, Safari 

10.  Inne 

Preferowany kolor laptopa – szary.  
W zestawie z laptopem Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanych przez 
producenta oferowanego urządzenia następujących podzespołów:  
-  klawiatura zewnętrza z klawiszami numerycznymi, 
-  gładzik zewnętrzny, 
 

11. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji świadczonej 
na miejscu u Zamawiającego. 
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 (telefonicznie, e-
mailem, faksem). Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Czas 
skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. Serwis musi posiadać ISO 9001:2008 lub równoważny na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta sprzętu. 
Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji 
i statusu napraw po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 

 
  

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php


 

 

II.  Urządzenie mobilne z akcesoriami – 1 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry techniczne 

1. Rodzaj Urządzenie mobilne typu tablet Preferowany kolor – szary/grafit 

2. Wyświetlacz 
W technologii IPS, Multi-Touch o przekątnej 12,9” z podświetleniem LED o 
rozdzielczości 2732x2048 dpi  

3. Procesor Dedykowany dla urządzenia mobilnego, wielo-rdzeniowy, o architekturze 64-bitowej 

4. Aparat Tak, min. 7Mpx – przód, 12Mpx - tył  

5. Głośniki Tak, 

6. Komunikacja 
WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth, Modem 3G, Tryb telefonu, GPS, Karta NanoSIM, 
wykonywanie połączeń telefonicznych przez Wi-Fi 

7. System operacyjny 

Zainstalowany dedykowany system operacyjny w polskiej wersji językowej, 
umożliwiający obsługę aplikacji min.: Zdjęcia, Mail, Wiadomości, Safari 

8. Rysik 
Dedykowany przez producenta do urządzenia. Łączność bezprzewodowa za pomocą 
Bluetooth. Funkcja automatycznego parowania i ładowania.  

9. Etui na tablet Dedykowane etui z klawiaturą z funkcją podstawki. 

10. 
Zawartość 

opakowania 

1. Urządzenie mobilne 

2. Przewód USB-C  

3. Zasilacz USB-C o mocy min. 17W 

11. Gwarancja 

Wykonawca udzieli na zaoferowany sprzęt min. 12 miesięcznej gwarancji 
świadczonej na miejscu u Zamawiającego. 
Przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00-16.00  (telefonicznie, e-
mailem, faksem). Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. Czas 
skutecznej naprawy lub wymiany nie dłuższy niż 14 dni od dnia zgłoszenia. Serwis 
urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta. 

 


