
 

 

 

Załacznik nr 1 do WARP-8/Z/2018 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

a) Laptop nr 1 – 6 szt. 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna  

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 12,5” o rozdzielczości FHD 

(1920x1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 300 

nitów, maksymalny rozmiar plamki 0,15mm 

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.4550 

punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net  

Pamięć RAM 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 16GB  

Pamięć masowa min. 256GB SSD zainstalowany w złączu M.2  

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 

systemowej 

Multimedia Dwu-kanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 

High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W  

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe, cyfrowe 

mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy trwale zainstalowane w 

obudowie matrycy. 

Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 60Whr umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 

80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin 

Zasilacz o mocy min. 65W 

Waga Waga max 1,5kg z baterią  

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła 

matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka przed kurzem i 

wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie 

producenta)  

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O 

realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 

poszczególnych komponentów systemu). 

http://www.cpubenchmark.net/


 

 

 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna 

obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego 

w oferowanym urządzeniu 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o:  

 wersji BIOS,  
 numerze seryjnym dacie produkcji komputera 
 kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji  
 zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów) 
 typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 

zainstalowanego procesora  
 zainstalowanym dysku twardym 
 kontrolerze video  
 natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD 
 kontrolerze audio 
 zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 

urządzeń. 

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  

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a 

hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS 

wyłącznie po podaniu hasła systemowego.  

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia PXE 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę  

Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN  

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego 

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w 

oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

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 zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch 

trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia 

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów 

USB 

Certyfikaty  Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki 

 Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem 
operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania) 

 Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – załączyć do oferty 



 

 

 

Diagnostyka Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu 

wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.  

Testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym 

Możliwość powtórzenia testów 

Podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników 

Uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego 

testu dla konkretnego podzespołu, 

Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika 

Test musi zawierać informację o nazwie i numerze seryjnym i wersji BIOS 

komputera oraz zawierać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych 

komponentach (procesorze, wielkości i sposobie obsadzenia pamięci, natywnej 

rozdzielczości matrycy, typie i pojemności dysku twardego, żywotności baterii, 

informację o obrotach wentylatora CPU). 

W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego 

komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny 

oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o: 

- awarii procesora 

- awarii płyty głównej 

- awarii chipsetu płyty głównej 

- braku pamięci RAM,  

- awarii pamięci RAM 

- nieprawidłowym zainstalowanej pamięci RAM  

- awarii matrycy LCD 

- awarii baterii CMOS 

- awarii układu graficznego 

- uszkodzeniu obrazu BIOS 

- nieodnalezieniu obrazu BIOS 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie 

to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się 

w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym 

notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy  

Czytnik kart SmartCard (dotykowy i bezdotykowy), czytnik linii papilarnych 

Złącze linki zabezpieczającej 



 

 

 

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na 

użytkowanie umożliwiające: 

- aktualizacja i instalację wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 

systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 

najnowszej dostępnej wersji,  

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS 

bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 

automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i 

usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 

priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest 

wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji  

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do 

pliku o rozszerzeniu *.xml 

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i 

zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, 

możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml  

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w 

przedziale czasowym min. 1 roku. 

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania 

Wymagania dodatkowe - Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), 2x USB 3.0 w tym min. 

jeden port USB 3.0 z funkcją Power Share, złącze USB typu C, czytnik kart 

multimedialnych wspierający karty SD 4.0, czytnik kart SmartCard, czytnik linii 

papilarnych, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe  

- Trzy złącza M.2 do instalacji dysku SSD, karty WLAN i karty WWAN 

- Zainstalowana karta/modem WWAN 

- Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej 802.11ac, moduł bluetooth 4.2  

- Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 

Klawiatura wyspowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną z wbudowanym 

podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod 

systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY) 

Warunki gwarancyjne 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta możliwość 

zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną oraz stronę internetową 

producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 

załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy 

załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o 

spełnieniu tego warunku 

 

  



 

 

 

b) Laptop nr 2 – 1 szt. 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna  

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem min. 12,5” o rozdzielczości FHD 

(1920x1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 300 

nitów, maksymalny rozmiar plamki 0,15mm 

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.4550 

punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net  

Pamięć RAM 16GB DDR4   

Pamięć masowa min. 256GB SSD zainstalowany w złączu M.2  

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 

systemowej 

Multimedia Dwu-kanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 

High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W  

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p oraz dwa kierunkowe, cyfrowe 

mikrofony z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy trwale zainstalowane w 

obudowie matrycy. 

Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 60Whr umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 

80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin 

Zasilacz o mocy min. 65W 

Waga Waga max 1,5kg z baterią  

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu, dookoła 

matrycy gumowe uszczelnienie chroniące klawiaturę notebooka przed kurzem i 

wilgocią. Kąt otwarcia notebooka min 180 stopni.  

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie 

producenta)  

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O 

realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla 

poszczególnych komponentów systemu). 

http://www.cpubenchmark.net/


 

 

 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna 

obsługa za pomocą klawiatury i myszy lub urządzenia wskazującego zintegrowanego 

w oferowanym urządzeniu 

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 

lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS 

informacji o:  

 wersji BIOS,  
 numerze seryjnym dacie produkcji komputera 
 kodzie serwisowym komputera nadawanym na etapie produkcji  
 zainstalowanej pamięci RAM (rozmiar, prędkość, obsadzenie slotów) 
 typie, liczbie rdzeni, prędkości oraz wielkości pamięci cache L2 i L3 

zainstalowanego procesora  
 zainstalowanym dysku twardym 
 kontrolerze video  
 natywnej rozdzielczości zainstalowanego w komputerze panelu LCD 
 kontrolerze audio 
 zainstalowanej karcie sieci bezprzewodowej i bluetooth 

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 

urządzeń. 

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  

Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a 

hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS 

wyłącznie po podaniu hasła systemowego.  

Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej karty sieciowej LAN 

Możliwość włączenia/wyłączenia PXE 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia podświetlenia wbudowanego w klawiaturę  

Możliwość włączenia/wyłączenia kamery oraz czytnika kart multimedialnych 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN  

Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego 

Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy 

Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez 

Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w 

oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. 

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 zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch 

trybach: codziennie lub w wybrane dni tygodnia 

Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów 

USB 

Certyfikaty  Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 

RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki 

 Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem 
operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania) 

 Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – załączyć do oferty 



 

 

 

Diagnostyka Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z 

poziomu szybkiego menu boot umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu 

wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez 

konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.  

Testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym 

Możliwość powtórzenia testów 

Podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników 

Uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub pojedynczego 

testu dla konkretnego podzespołu, 

Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika 

Test musi zawierać informację o nazwie i numerze seryjnym i wersji BIOS 

komputera oraz zawierać dokładne informacje o wszystkich zainstalowanych 

komponentach (procesorze, wielkości i sposobie obsadzenia pamięci, natywnej 

rozdzielczości matrycy, typie i pojemności dysku twardego, żywotności baterii, 

informację o obrotach wentylatora CPU). 

W przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego 

komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny 

oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o: 

- awarii procesora 

- awarii płyty głównej 

- awarii chipsetu płyty głównej 

- braku pamięci RAM,  

- awarii pamięci RAM 

- nieprawidłowym zainstalowanej pamięci RAM  

- awarii matrycy LCD 

- awarii baterii CMOS 

- awarii układu graficznego 

- uszkodzeniu obrazu BIOS 

- nieodnalezieniu obrazu BIOS 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie 

to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się 

w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym 

notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy  

Czytnik kart SmartCard (dotykowy i bezdotykowy), czytnik linii papilarnych 

Złącze linki zabezpieczającej 



 

 

 

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na 

użytkowanie umożliwiające: 

- aktualizacja i instalację wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 

systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 

najnowszej dostępnej wersji,  

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS 

bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 

automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i 

usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 

priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest 

wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji  

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do 

pliku o rozszerzeniu *.xml 

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i 

zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, 

możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml  

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w 

przedziale czasowym min. 1 roku. 

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania 

Wymagania dodatkowe - Wbudowane porty i złącza: HDMI, RJ-45 (10/100/1000), 2x USB 3.0 w tym min. 

jeden port USB 3.0 z funkcją Power Share, złącze USB typu C, czytnik kart 

multimedialnych wspierający karty SD 4.0, czytnik kart SmartCard, czytnik linii 

papilarnych, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe  

- Trzy złącza M.2 do instalacji dysku SSD, karty WLAN i karty WWAN 

- Zainstalowana karta/modem WWAN 

- Zintegrowana karta sieci bezprzewodowej 802.11ac, moduł bluetooth 4.2  

- Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 

Klawiatura wyspowa z wydzieloną klawiaturą numeryczną z wbudowanym 

podświetleniem z możliwością manualnej regulacji zarówno w BIOS jak i z pod 

systemu operacyjnego, (układ US -QWERTY) 

Warunki gwarancyjne 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta możliwość 

zgłaszania awarii przez ogólnopolską linię telefoniczną oraz stronę internetową 

producenta 

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 

załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy 

załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o 

spełnieniu tego warunku 

 

  



 

 

 

 

c) Laptop nr 3 – 5 szt.  

 Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 

1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nitów, 

kontrast 400:1, maksymalny rozmiar plamki 0,180 mm 

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.7550 

punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net  

Pamięć RAM 8GB DDR4 2400 MHZ możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny 

Pamięć masowa Min. 256GB SSD zainstalowany w złączu M.2 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 

systemowej 

Multimedia Dwu-kanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 

High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W, wbudowany 

wewnętrzny wzmacniacz głośników  

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p z diodą informującą o 

aktywności oraz dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i 

poprawy mowy trwale zainstalowane w obudowie matrycy. 

Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 55Whr  

Zasilacz o mocy min. 65W 

Waga  Waga max 2,3kg z baterią  

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Kąt 

otwarcia notebooka min 180 stopni.  

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie 

producenta)   

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O 

realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). 

http://www.cpubenchmark.net/


 

 

 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana 

pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na 

stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, 

kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, 

pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. 

Funkcje BIOS : 

Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem 

systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po 

podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu hasła 

systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku 

twardego (jeśli zostało zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik 

nie może zmieniać ustawień ani konfiguracji daty i godziny. 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników, 

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii. 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN 

– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza 

lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, 

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 włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS 

na dysku twardym. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się 

w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym 

notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Certyfikaty  Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia producenta jednostki 

 Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem 
operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania) 

 Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – załączyć do oferty 



 

 

 

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaimplementowany w 

tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot 

umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 

komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. Minimalna funkcjonalność systemu: 

 testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym 
 możliwość powtórzenia testów 
 podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników 
 uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub 

pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, 
 Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika 
 wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych 

testów 
 wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach 

napotkanych podczas testów. 
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym 

komputera. 

Test musi umożliwiać odczytanie informacji o wszystkich zainstalowanych 

komponentach, a w szczególności: natywnej rozdzielczości matrycy, numerze 

seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii, informacji o 

obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze (model i taktowanie) informacji o 

pamięci (wielkość, obsadzenie slotów, typ pamięci wraz z taktowaniem oraz SN i 

PN), wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie 

to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się 

w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym 

notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy  

Złącze linki zabezpieczającej 

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL 

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na 

użytkowanie umożliwiające: 

- aktualizacja i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 

systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 

najnowszej dostępnej wersji,  

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS 

bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 

automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i 

usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 

priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne 

(wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest 

wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji  

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do 

pliku o rozszerzeniu *.xml 

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i 

zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, 

możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml  

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w 

przedziale czasowym min. 1 roku. 

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania 



 

 

 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 1xUSB 3.1 

gen.1 z funkcją ładowania oraz min. 1 port USB 3.1 gen.1 typ C, , czytnik kart SD, 

złącze słuchawkowo-mikrofonowe 

Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną,  

z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem układ US -QWERTY 

Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci 

bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 4.1 

Zainstalowana karta/modem WWAN 

Warunki gwarancyjne 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta  

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 

załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy 

załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o 

spełnieniu tego warunku 

 

  



 

 

 

d) Laptop nr 4 – 1 szt.  

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 

elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna 

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920 x 

1080) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nitów, 

kontrast 400:1, maksymalny rozmiar plamki 0,180 mm 

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.8150 

punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net  

Pamięć RAM 16GB DDR4 2400 MHZ możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny 

Pamięć masowa Min. 256GB SSD zainstalowany w złączu M.2 

Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 

systemowej 

Multimedia Dwu-kanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 

High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy 2x2W, wbudowany 

wewnętrzny wzmacniacz głośników  

Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720p z diodą informującą o 

aktywności oraz dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcja redukcji szumów i 

poprawy mowy trwale zainstalowane w obudowie matrycy. 

Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 55Whr  

Zasilacz o mocy min. 65W 

Waga  Waga max 2,3kg z baterią  

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. Kąt 

otwarcia notebooka min 180 stopni.  

Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie 

producenta)   

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O 

realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 

(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). 

http://www.cpubenchmark.net/


 

 

 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, wymagana 

pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na 

stałe) oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu 

operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego 

urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie produkcji komputera, 

kontrolerze audio, procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, 

pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. 

Funkcje BIOS : 

Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem 

systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po 

podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby po wprowadzeniu hasła 

systemowego była możliwość jedynie zmiany hasła systemowego i hasła dla dysku 

twardego (jeśli zostało zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik 

nie może zmieniać ustawień ani konfiguracji daty i godziny. 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników, 

Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii. 

Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i WLAN 

– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN, 

Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające uszkodzenie zasilacza 

lub wykrycie podłączenia zasilacza o niewłaściwym min. napięciu, 

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 włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS 

na dysku twardym. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się 

w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym 

notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Certyfikaty  Certyfikat ISO9001: 2015 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
 Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia producenta jednostki 

 Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem 
operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania) 

 Certyfikat EnergyStar min. 6.0 – załączyć do oferty 



 

 

 

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaimplementowany w 

tej samej pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot 

umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 

komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu 

operacyjnego. Minimalna funkcjonalność systemu: 

 testy uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym 
 możliwość powtórzenia testów 
 podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników 
 uruchamianie gruntownych testów, uruchamianie szybkich testów lub 

pojedynczego testu dla konkretnego podzespołu, 
 Uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika 
 wyświetlanie wiadomości, które informują o stanie przeprowadzanych 

testów 
 wyświetlanie wiadomości o błędach, które informują o problemach 

napotkanych podczas testów. 
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze seryjnym 

komputera. 

Test musi umożliwiać odczytanie informacji o wszystkich zainstalowanych 

komponentach, a w szczególności: natywnej rozdzielczości matrycy, numerze 

seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, o żywotności baterii, informacji o 

obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze (model i taktowanie) informacji o 

pamięci (wielkość, obsadzenie slotów, typ pamięci wraz z taktowaniem oraz SN i 

PN), wykaz temperatur dla baterii, CPU, pamięci, temperatury panującej wewnątrz. 

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 

zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie 

to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych 

na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się 

w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. 

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym 

notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy  

Złącze linki zabezpieczającej 

Oprogramowanie Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional PL 

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na 

użytkowanie umożliwiające: 

- aktualizacja i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 

systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do 

najnowszej dostępnej wersji,  

- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS 

bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 

automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i 

usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 

priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi                 

- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne (wymagające 

natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne 

- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest 

wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji  

- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z 

dokładną datą i wersją (rewizja wydania) 

- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o 

zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do 

pliku o rozszerzeniu *.xml 

- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i 

zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, 

możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml  

Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w 

przedziale czasowym min. 1 roku. 

W ofercie należy podać nazwę oprogramowania 



 

 

 

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 3x USB w tym min. 1xUSB 3.1 

gen.1 z funkcją ładowania oraz min. 1 port USB 3.1 gen.1 typ C, , czytnik kart SD, 

złącze słuchawkowo-mikrofonowe 

Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną,  

z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem układ US -QWERTY 

Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów 

Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci 

bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 4.1 

Warunki gwarancyjne 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta  

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 

załączyć do oferty. 

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 

obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy 

załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o 

spełnieniu tego warunku 

 

  



 

 

 

e) Pamięć 4x8GB – 1 szt.  

Typ złącza DIMM 

Typ pamięci DDR3 

Chłodzenie Radiator 

Niskoprofilowe Tak 

Częstotliwość pracy 1866MHz 

Opóźnienie 10 CL 

Napięcie 1.5V 

Kompatybilność z płytą GA-Z77X-UD5H 

Pojemność  32 GB ( 4x 8GB ) 

Konstrukcja Złocone styki 

 

f) Adapter z USB-C do VGA – 4 szt. 

Typ adaptera Adapter z USB-C do VGA 

Kompatybilne marki Apple Dell HP 

Interfejs wejściowy USB Type-C 

Kompatybilność z  Dell Latitude 7280 

Interfejs wyjściowy VGA 

 

g) Pendrive 64GB – 20 szt. 

Obudowa metalowa 

Dodatkowa funkcjonalność Wytrzymała metalowa obudowa z solidnym zapięciem 

na klucze 

Pojemność  64 GB 

Interfejs USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) 

Grubość 5 mm 

Prędkość zapisu (maksymalna) 15 MB/s 

Prędkość odczytu (maksymalna) 100 MB/s 

 

h) Napęd zewnętrzny – 5 szt.  

 
Rodzaj napędu 

 

Zewnętrzny 

 
Funkcje napędu 

 

Nagrywanie płyt DVD 
Nagrywanie płyt CD 
Odtwarzanie płyt DVD 
Odtwarzanie płyt CD 

 
Interfejs 

  
USB 2.0 

 

 
Bufor 

 

0,75 MB 

 
Prędkość zapisu 

 

DVD±R - 8x 
DVD-RAM - 5x 
DVD+RW - 8x 
DVD-RW - 6x 
DVD±RW DL - 6x 
CD-R - 24x 
CD-RW - 24x 

Prędkość odczytu DVD-ROM - 8x 
DVD-RAM - 6x 
CD-R - 24x 

Czas dostępu DVD - 160 ms 
CD - 140 ms 

Dodatkowe funkcje Ciche odtwarzanie, obsługa M-DISC, współpraca z 
systemem Android (4.2.2 lub nowszy) 

 



 

 

 

i) Dysk zewnętrzny 1TB USB 3.0 – 4 szt.  

Rodzaj dysku 
 
HDD zewnętrzny 

 

Pojemność 
 
1000 GB 

 

 
Format 

 

2.5" 

 
Interfejs 

 

USB 3.0 - 1 szt. 

 
Prędkość obrotowa 

 

5400 obr./min 

Dołączone akcesoria 
 
Kabel USB 

 

 

j) Mysz bezprzewodowa – 15 szt. 

 
Typ myszy 

 

Klasyczna Mobilna 

 
Łączność 

  
Bezprzewodowa 

 

 
Sensor 

 

Optyczny 

 
Rozdzielczość 

  
1000 dpi 

 

 
Liczba przycisków 

 

3 

 
Rolka przewijania 

 

1 

 
Interfejs 

 

2,4 GHz USB 

 
Zasięg 

  
10 m 

 

Bateria 
 
1x bateria AA 

 

Czas pracy na baterii Do 12 miesięcy 

 
Dodatkowe informacje 

  
Odbiornik nano 

 

 
Kolor 

  
Ciemnoszary 

 

 
Waga 

  
75 g 

 

 

k) Pakiet oprogramowania biurowego (licencja dożywotnia) – 16 szt.  

Pakiet Oprogramowania biurowego: Microsoft Office 2016 Home & Business 32/64bit PL dla PC 

Cechy produktu: 

• dla użytkowników domowych i małych firm 

• licencja: dożywotnia z możliwością przenoszenia na inny „sprzęt” 

• wersja językowa: Polska 

• platforma: PC 

• zawartość pakietu: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook  

• kompatybilność z OneDrive 

 


