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znak sprawy: FZP.ZP.271.21.2012 
Załącznik nr 2 do SIWZ    

Specyfikacja pomocy dydaktycznych 
dostarczanych do Szkoły Podstawowej im. MSC w Kawęczynie wchodzącej  w skład Zespołu Szkół 
im. MSC w Kawęczynie.             

35 sztuk -  fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych komputerów przenośnych typu note-
book przeznaczone dla ucznia. Komputery powinny charakteryzować się co najmniej parametrami      

określonymi w tabeli: 

1 Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach mobilnych, o wydaj-
ności równej z procesorem osiągającym w teście Pass Mark CPU Mark 
wynik 1000 pkt lub lepszy. 

2 Pamięć RAM 
 

Minimum 3 GB pamięci operacyjnej RAM 

3 Dysk Twardy Dysk twardy o pojemności minimum 500 GB 
4 Ekran Matryca o przekątnej z przedziału  14 do 14,9 cala i rozdzielczości 

minimum 1366x768 
5 Mysz Optyczna mysz dwuprzyciskowa z rolką (scroll) jako trzeci przycisk 
6 Klawiatura Fizyczna klawiatura w układzie QWERTY bez dodatkowych znaków 

diakrytycznych. 
7 Porty I/O • Co najmniej  2 porty USB 2.0 lub USB 3.0 
8 Łączność • Zintegrowana karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 

802.11b/g/n, 
• Zintegrowana karta sieciowa przewodowa zgodna ze standar-

dem 100 Mbps Ethernet  
9 Multimedia • Karta dźwiękowa, 

• Zintegrowane głośniki, mikrofon, kamera internetowa, 
• Możliwość podłączenia słuchawek oraz mikrofonu 

10 Oprogramo-
wanie 

• Zainstalowany system operacyjny zgodny z wyspecyfikowa-
nymi poniżej wymaganiami, 

• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z licencją na ak-
tualizacje na 1 rok, 

• Zainstalowane oprogramowanie chroniące komputer przed nie-
pożądanymi treściami z Internetu (może być zintegrowane z 
programem antywirusowym), 

• Oprogramowanie do zarządzania pracą w klasie, zainstalowane 
albo udostępnione na dodatkowym nośniku lub online. Licencja 
musi pozwolić na używanie oprogramowania na komputerze 
uczniowskim oraz dodatkowo komputerze nauczyciela. Opro-
gramowanie musi pozwalać na podgląd i przejęcie kontroli nad 
komputerem ucznia z zewnętrznego komputera nauczyciela. 

11 Zasilanie • Czas pracy na baterii minimum 3 godziny 
• Zasilacz sieciowy 220V 

12 Ciężar Masa poniżej 3  kg 
13 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
14 Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
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5 sztuk - fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych komputerów przenośnych typu notebo-
ok przeznaczone dla nauczyciela. Komputery powinny charakteryzować się co najmniej parametrami 

określonymi w tabeli: 

1 Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach mobilnych, o wydaj-
ności równej z procesorem osiągającym w teście Pass Mark CPU Mark 
wynik 1800 pkt lub lepszy. 

2 Pamięć RAM 
 

Minimum 4 GB pamięci operacyjnej RAM 

3 Dysk Twardy Dysk twardy o pojemności minimum 500 GB 
4 Matryca Matryca o przekątnej z przedziału  14,9 do 15,9 cala i rozdzielczości 

minimum 1366x768 
5 Napęd optycz-

ny 
Napęd optyczny z możliwością zapisu i odczytu nośników DVD+/- 
RW/RAM 

6 Mysz Optyczna mysz dwuprzyciskowa z rolką (scroll) jako trzeci przycisk 
7 Klawiatura Fizyczna klawiatura w układzie QWERTY bez dodatkowych znaków 

diakrytycznych. 
8 Porty I/O • Co najmniej  3 porty USB 2.0 lub USB 3.0, 

• Złącze VGA lub możliwość podłączenia VGA za pomocą 
przejściówki, 

• Złącze HDMI 
9 Łączność • Zintegrowana karta bezprzewodowa zgodna ze standardem 

802.11b/g/n, 
• Zintegrowana karta sieciowa przewodowa zgodna ze standar-

dem 100 Mbps Ethernet  
10 Multimedia • Karta dźwiękowa, 

• Zintegrowane głośniki, mikrofon, kamera internetowa, 
• Możliwość podłączenia słuchawek oraz mikrofonu 
• Uniwersalny czytnik zewnętrznych kart pamięci 

11 Oprogramo-
wanie 

• Zainstalowany system operacyjny zgodny z wyspecyfikowa-
nymi poniżej wymaganiami, 

• Zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z licencją na ak-
tualizacje na 1 rok, 

• Zainstalowane oprogramowanie chroniące komputer przed nie-
pożądanymi treściami z Internetu (może być zintegrowane z 
programem antywirusowym), 

• Zainstalowany pakiet oprogramowania biurowego zgodny z 
wyspecyfikowanymi poniżej wymaganiami. 

12 Zasilanie • Czas pracy na baterii minimum 4 godziny 
• Zasilacz sieciowy 220V 

13 Ciężar Masa poniżej 3 kg 
14 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
15 Gwarancja 36 miesięcy gwarancji w systemie „door to door” 
 

Specyfikacja systemu operacyjnego dla komputera uczniowskiego i nauczycielskiego 

1. System operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, w tym także system 
interaktywnej pomocy w języku polskim. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następu-
jące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 
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2. System operacyjny powinien mieć zintegrowany system aktualizacji darmowych poprawek  bez-
pieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. 
 

3. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i do-
tyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. 

 
4. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 

systemu. 
 

5. System operacyjny musi pozwalać na pracę w różnych sieciach komputerowych (sieci lokalne 
LAN, Internet), w tym także automatycznie rozpoznawać sieci i ich ustawienia bezpieczeństwa, 
rozpoznawać automatycznie urządzenia peryferyjne działające w tej sieci np. drukarki, tablice in-
teraktywne oraz łączyć się automatycznie z raz zdefiniowanymi sieciami. 

 
6. System operacyjny musi pozwalać na uruchomienie niezbędnych aplikacji i przyłączenie się do 

odpowiednich sieci w Systemie Informacji Oświatowej. 
 

7. System operacyjny przystosowany do pracy z aplikacjami w modelu chmury obliczeniowej, 
 

8. System operacyjny pozwalający na wdrążenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich 
komputerów w sieci szkolnej. 

 
Specyfikacja oprogramowania biurowego dla przenośnego komputera  nauczycielskiego 
 

1. zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi zawierać co najmniej: 
a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do prowadzenia i przygotowania prezentacji 
d) zainstalowanie na jednym komputerze produktów pochodzących od różnych producen-

tów nie jest uznane za ofertę zintegrowanego pakietu 
2. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej 

pomocy w języku polskim 
3. pakiet biurowy powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, 

przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim 
4. pakiet musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta, dotyczący 

rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa  
5. pakiet aplikacji biurowych powinien obsługiwać formaty dokumentów wymienione w Krajo-

wych Ramach Interoperacyjności 
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Fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane sieciowe urządzenia wielofunkcyjne umożliwiające co 
najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie - 1 szt. 

1 Interfejsy USB, Ethernet, Zintegrowana karta bezprzewodowa zgodna ze stan-
dardem 802.11b/g/n 

2 Technologia 
druku 
 

Atramentowa 

3 Druk dwustron-
ny 
„Duplex” 

TAK 

4 Rozdzielczość 
wydruku mono 

1200x6000 dpi 

5 Rozdzielczość 
wydruku kolor 

1200x6000 dpi 

6 prędkość wy-
druku mono 

35 str/min 

7 prędkość wy-
druku kolor 

27 str/min  

8 Rozdzielczość 
skanera 

2400x2400 dpi 
 

9 Obsługa Dotykowy panel LCD z komunikatami w języku polskim  
10 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
11 Gwarancja Gwarancja producenta przynajmniej 3 lata od daty dostawy i w miej-

scu zgłoszenia 
 

1 sztuka - fabrycznie nowa, nieużywana  i nieregenerowana szafka  mobilna umożliwiająca przechowy-
wanie i ładowanie  komputerów przenośnych. 

1 Liczba przechowywanych 
urządzeń: 

Minimum 26 sztuk 

2 Zabezpieczenia: Zamykana na klucz, klucze zapasowe w zestawie 
3 Inne: Kółka umożliwiające przemieszczanie 
4 Gwarancja: Gwarancja producenta przynajmniej 3 lata od daty dostawy 

i w miejscu zgłoszenia  
5 Obudowa: Wykonana z metalu 
 

Fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane aktywne głośniki komputerowe – 1 szt. 

 
1 

moc wyjściowa 
RMS 

20W (2x10W) 
 

2 regulacja dźwięku  głośność, tony niskie, tony wysokie 

3 pasmo przenosze-
nia 

 80 - 18000Hz 

4 Inne siatka ochronna głośników uniemożliwiająca manipulowanie przy 
membranach 
przystosowane do instalacji na ścianie (uchwyty producenta głośnika) 

5 Gwarancja Gwarancja producenta przynajmniej 3 lata od daty dostawy i w miej-
scu zgłoszenia 
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Fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany Kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bez-
przewodową - 1 szt. 

1 Ilość obsługiwa-
nych Access Poin-
tów   

8 
 

2 Centralna konfigu-
racja 

TAK 

3 Multiple SSID TAK 
4 Obsługa VLAN TAK 
5 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
6 Gwarancja Gwarancja producenta przynajmniej 3 lata od daty dostawy i w miej-

scu zgłoszenia 
 

3 sztuki - fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych punktów dostępowych będących ele-
mentami szkolnej sieci bezprzewodowej. 

1 Standardy    
 

Praca przynajmniej w trybach IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, AP, AP-
Client, WDS Bridge/repeater 
Możliwość łączenia Access- pointów w grupy pracujące z tym sa-
mym identyfikatorem SSID i automatyczne przełączanie użytkowni-
ków pomiędzy access pointami w obszarze nadanego SSID. 
Współpraca z oferowanym Kontrolerem WLAN 

2 Interfejsy 1 x 10/100/BASE-T  
Złącze anteny zewnętrznej 

3 Bezpieczeństwo WPA, WPA2, WEP 64-bit, 128-bit, 152-bit 
IEEE802.1x RADIUS EAP TLS, TTLS, PEAP 

4 Certyfikaty Deklaracja zgodności CE 
5 Sposób montażu Możliwość montażu na ścianie bądź suficie 
6 Gwarancja Gwarancja producenta przynajmniej 3 lata od daty dostawy i w miej-

scu zgłoszenia 
 

1 sztuka - fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany Router z wbudowanymi lub zewnętrznymi 
modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) 

1 Interfejs WAN  Co najmniej dwa porty Ethernet RJ45 10/100Mbit/s z funkcją load 
balancing  

2 Interfejs LAN Co najmniej dwa porty Ethernet RJ45 10/100Mbit/s 
3 Bezpieczeństwo • Ochrona przed zagrożeniami płynącymi z sieci Internet, 

• Kontrola aplikacji P2P oraz stron internetowych, 
• Możliwość blokowania w czasie rzeczywistym ataków z In-

ternetu, 
• Wbudowany system blokowania włamań IPS oraz wbudowa-

na funkcja zapory sieciowej, 
• Obsługa IPsec & SSL VPN 

4 Obsługiwane 
technologie i 
protokoły 

• NAT,PAT 
• DHCP, DHCP Relay 
• routing statyczny lub dynamiczny RIP1/RIP2 
• VLAN (802.1q) 
• inter-VLAN Routing 
• obsługa protokołu PPPoE 
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• klonowanie/maskowanie adresu MAC 
• WAN Management po bezpiecznym protokole 

HTTPS lub SSH 
• LoadBalncing 

5 Akcesoria Elementy montażowe do szafy 19” 
6 Certyfikaty  Deklaracja zgodności CE 
7 Gwarancja Gwarancja producenta przynajmniej 3 lata od daty dostawy i w miej-

scu zgłoszenia 
 

Fabrycznie nowy, nieużywany i nieregenerowany system do zbierania i analizowania odpowiedzi – 1 szt. 

 
1 

Komunikacja: bezprzewodowa, radiowa 

2 Zasieg: do 30 metrów 

3 Ilosc pilotów w 
zestawie: 

min. 20 uczniowskie, 1 nauczycielski 

4 Zasilanie: odbiornik główny: zasilany z portu USB komputera, pilot 
nauczycielski: 
baterie alkaliczne 2 x AAA, piloty uczniowskie: baterie alkaliczne 2 
x AAA 

5 Gwarancja Gwarancja producenta przynajmniej 3 lata od daty dostawy i w miej-
scu zgłoszenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


