
Oznaczenie sprawy: ZP/6/WSI/2012                           Załącznik nr 1 do Siwz 

(Załącznik nr 1 do umowy)  

 

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Biuro 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w trybie przetargu nieograniczonego, na zakup 
sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT.  

 

 

1. Przedmiot zamówienia są: komputery, obejmuje sprzedaż i dostarczenie niżej opisanego 

sprzętu: 43 zestawy komputerowe klasy PC, 27 laptopów w zestawach (6 typu A, 21 typu 

B), 9 urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych (8 typu A, 1 typu B), 9 drukarek mono oraz 

12 tabletów.  

2. W każdym przypadku, w którym opisu przedmiotu zamówienia dokonano przez 

wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia, wykonawca może zaoferować produkt 

określony w opisie przedmiotu zamówienia lub produkt równoważny. Produktem 

równoważnym jest produkt analogiczny (spełniający te same funkcje), o parametrach nie 

gorszych od produktu wskazanego przez zamawiającego. 

3. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot zmówienia muszą być fabrycznie nowe (nie 

używane).  

4. Sprzęt musi mieć kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych 

urządzeń.  

5. N/w komputery oraz laptopy będą pracowały w sieci Microsoft oraz będą umożliwiały 

odbiór poczty serwera exchange. 

 

 

1. Zestaw komputery klasy PC w ilości 43 sztuki 

Nazwa lub model oferowanych komputerów klasy PC: ............................................. 

...................................................................................................................................................... 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne 

komputerów 

Parametry 
oferowanych 

komponentów lub 
oprogramowania, 

(wypełnia wykonawca) 
1 2 3 4 

1.  Płyta główna 
Przynajmniej: 

min. 2 złącza DIMM 
obsługa do min 8GB pamięci RAM 

….. gniazd DIMM 

Obsługa do ….. MB 

2.  Chipset 
Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora oraz 

wspierający  zdalne sterowanie, dostęp i administrację komputerem. 

3.  Procesor 

Procesor o architekturze x86, energooszczędny i 

osiągający minimum 5000 pkt. w teście PassMark 

PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: 

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

(wynik na dzień 20/09/2012) 

Typ procesora  

…………………….. 

 

(model)  



 
……………………… 

Liczba punktów w  

teście ……..…… 

4.  BIOS 

- Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) 
- Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS 
- Możliwość wyłączania portów USB  

5.  Pamięć RAM 4GB DDR3 non-ECC minimum jeden slot wolny 
na dalszą rozbudowę 

…..MB  ……slotów w  

tym osadzonych …… 

Rodzaj pamięci ….... 

Taktowanie ..….. MHz 

6.  Dysk twardy Min. 500 GB SATA 7200 obr./min 

Producent …….. 

…..GB  

Rodzaj …… 

….. obr./min 

7.  
Karta 

graficzna 
Obsługująca rozdzielczość Full HD (1920x1080) 

8.  
Karta 

dźwiękowa 

- zintegrowana karta dźwiękowa 

- wyjście mini-jack;  

9.  
Karta 

sieciowa 
10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 

10.  Porty 

- 4 x USB 
- 1x dowolne wyjściowe video,  
- port sieciowy RJ-45,  
- port słuchawkowy,  
- port mikrofonu.  
 

…… x USB 

…… x gniazdo video  

…… x RJ-45 

…… x port słuchawk 

…… x port mikrof 

11.  Klawiatura - układ polski programisty 

12.  Mysz 
-rozdzielczość  min 800 dpi; 

-min. dwa  przyciski oraz rolka do przewijania. 

13.  
Napęd 

optyczny 
Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z tacka, (nie 
dopuszcza się napędów szczelinowych) 

 
………………. 

typ 

14.  Obudowa 

- typu “All-in-One” zintegrowana z monitorem min. 

21.5” Full HD (1920x1080) (wszystkie podzespoły  

komputera, w tym monitor, umieszczone w jednej 

obudowie) 
- musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 

fizycznego w postaci linki metalowej lub kłódki 

(oczko w obudowie do założenia kłódki) 
- Możliwość zainstalowania komputera na ścianie 

przy wykorzystaniu ściennego systemu 

……… cali 



montażowego  

 

15.  
System 

operacyjny 

Windows 7 Pro PL( 64 – bit ), lub równoważny. 
Parametry równoważności : 
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na 

serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w 

środowisku Zamawiającego; 
- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup 

(GPO), WMI; 
- aktualizacja poprzez system aktualizacji WSUS 
- Zainstalowany system operacyjny nie 

wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu 

 

............................. 

 

16.  

Dodatkowe 

oprogramowa-

nie 

licencja Microsoft Office 2010 PL z 

zainstalowanym pakietem Office 2010  wersja 

Professional  lub równoważna. 
Parametry równoważności : 
- zarządzanie ustawieniami oprogramowania 

poprzez Zasady Grup (GPO); 
- współpraca z posiadanym przez Zamawiającego 

oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint; 
- zawierający program pocztowy integrujący się ze 

środowiskiem Exchange umożliwiający 

odczytywanie, wysyłanie poczty, nakładanie reguł 

na wiadomości przechowywane na serwerze, 

obsługujący kalendarz z możliwością 

współdzielenia oraz synchronizacji z urządzeniami 

mobilnymi  
- możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx 

bez potrzeby instalacji dodatkowego 

oprogramowania konwertującego 
 
Oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt 

DVD 

............................. 

 

17. Sterowniki Dołączony nośnik ze sterownikami Tak / Nie 

 

 

2. Laptopy zestaw A w ilości 6 sztuk  

Nazwa lub model oferowanego laptopa: ................................................. 

...................................................................................................................................................... 

Lp
. 

Nazwa 
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane 

1 2 3 4 

1. Ekran 

Wyświetlacz panoramiczny od 13 do 13,9 

cali, 

Min 1366 x 768 pikseli  

Podświetlenie LED  

……. cali, ……x……..pikseli 

Podświetlenie …… 

2. Chipset Obsługujący zaoferowany procesor 

3. Procesor 
Procesor o architekturze x86, dedykowany 

do komputerów przenośnych, Typ procesora  



energooszczędny i osiągający minimum 

2900 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg 

wyniku opublikowanego na stronie: 

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

(wynik na dzień 20/09/2012) 

…………………….. 

 

(model) ……………………… 

Liczba punktów w teście:  

……..…… 

4. Pamięć RAM 

Min 4 GB DDR3 możliwość rozbudowy do 

min 8GB 

(Minimum jeden slot wolny) 

…..MB  ……slotów w tym  

osadzonych …… 

Rodzaj pamięci ….... 

Taktowanie ….. MHz 

5. Dysk twardy 
Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.  

 

Producent …….. 

…..GB  

Rodzaj …… 

….. obr./min 

6. 
Karta 

graficzna 
Rozdzielczość min 1366 x 768 pikseli  

7. Audio 

- zintegrowana karta dźwiękowa 

- wyjście mini-jack; 
- wbudowane głośniki stereo 

-zintegrowany mikrofon  

8. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 

9. Wi-Fi Wbudowany Wireless WLAN 802.11 b/g/n 

10. Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth Tak / Nie 

11. Porty/złącza 

2x USB 

1x RJ-45 (LAN) 

1x Wejście zasilania (DC-in) 

1x wyjście mini-jack 

1x Złącze stacji dokującej nie zajmujące 

złącza USB, 

czytnik kart multimedialnych  

…… x USB  

…… x RJ-45 

....... x wejście zasilania (DC-in) 

....... x wyjście mini-jack 

…… x łącze stacji dokującej, 

Czytnik kart ......... 

12. 
Klawiatura 

laptopa 

układ US -QWERTY 

Touchpad 

13. 
Napęd CD-

ROM 
Napęd DVD+/-RW  

14. Bateria 
6-cell, Li-Ion.  

 

…… (ilość) cell 

 

15. 
System 

operacyjny 

Windows 7 Pro OEM PL, lub równoważny. 

Parametry równoważności : 

- Pełna integracja z domeną Windows 

opartą na serwerach Windows 2008 w 

zakresie autoryzacji w środowisku 

………….. 



Zamawiającego; 

- Zarządzanie komputerami poprzez 

Zasady Grup (GPO), WMI; 

-Zainstalowany system operacyjny nie 

wymagający aktywacji za pomocą 

telefonu lub Internetu 

16. 
Dodatkowe 

oprogramowa-

nie 

1. Oprogramowanie  umożliwiające zapis 

na DVD i odczyt filmów na DVD. 

2  Licencja Microsoft Office 2010 MOLP 

PL z zainstalowanym pakietem Office 

2010  wersja Professional  lub 

równoważna. 

Parametry równoważności : 

- zarządzanie ustawieniami 

oprogramowania poprzez Zasady Grup 

(GPO); 

- współpraca z posiadanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem SQL 

Server i Sharepoint; 

- możliwość otwierania formatów docx, 

xlsx, pptx bez potrzeby instalacji 

dodatkowego oprogramowania 

konwertującego. 

………….. 

17. Waga Waga max 2,5 kg z bateria 6-cell ………….. kg 

18. Inne Zgodność z Energy Star  

19. Kamera wbudowana kamera ………. Mpix 

20. Torba Torba dedykowana i dostosowana do wymiarów laptopa  

21. 
Manipulatory 

zewnętrzne 
Mysz i klawiatura bezprzewodowa 

22. 
Stacja 

dokująca 

Stacja powinna być dedykowana do powyższego zestawu 

 

I/O złącza :  

3x USB 

1x złącze mikrofonu, 

1x złącze słuchawek, 

1x złącze LAN RJ45, 

1x złącze zasilające, 

1x DSUB, 

1x DVI, 

… x USB 

…. x złącze mikrofonu 

… x złącze słuchawek, 

… x złącze LAN RJ45, 

… x złącze zasilające, 

… x DSUB, 

… x DVI, 

 

Zasilacz Moc …………. W 

23. 
Monitor 

zewnętrzny 

matryca minimum TFT 21.5” ………… cali 

Rozmiar plamki: 0,248 mm ………… mm 



Jasność: 250 cd/m2 ………… cd/m2 

Kontrast:1000:1  ………... : …  

Kąty widzenia (pion/poziom) min160/170 stopni 

Czas reakcji matrycy: max 5ms …………  ms 

Rozdzielczość: 1920 x 1080 przy 60Hz ……… x ………… 

Podświetlenie: LED Rodzaj podświetlenia ……….. 

Złącze: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-
D 

D-Sub ……. Tak/Nie 

DVI-D ……. Tak/Nie 

 

 

3. Laptopy zestaw B w ilości 21 sztuk 

Nazwa lub model oferowanego laptopa: ................................................. 

...................................................................................................................................................... 

Lp. 
Nazwa 

komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry oferowane 

1 2 3 4 

1. Ekran 

Wyświetlacz panoramiczny od 15 do 15,9 

cali 

Min 1366 x 768 pikseli  

Podświetlenie LED  

……. cali, ……x……..pikseli 

Podświetlenie …… 

2. Chipset Obsługujący zaoferowany procesor 

3. Procesor 

Procesor o architekturze x86, dedykowany 

do komputerów przenośnych, 

energooszczędny i osiągający minimum 

2900 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg 

wyniku opublikowanego na stronie: 

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

(wynik na dzień 20/09/2012) 

Typ procesora  

…………………….. 

 

(model) ……………………… 

Liczba punktów w teście:  

……..…… 

4. Pamięć RAM 

Min 4 GB DDR3 możliwość rozbudowy 

do min 8GB 

(Minimum jeden slot wolny) 

…..MB  ……slotów w tym  

osadzonych …… 

Rodzaj pamięci ….... 

Taktowanie ….... MHz 

5. Dysk twardy 
Min. 500 GB SATA, 7200 obr./min.  

 

Producent …….. 

…..GB  

Rodzaj …… 

….. obr./min 

6. 
Karta 

graficzna 
Rozdzielczość min 1366 x 768 pikseli 



7. Audio 

- zintegrowana karta dźwiękowa 

- wyjście mini-jack; 
- wbudowane głośniki stereo 

-zintegrowany mikrofon 

8. 
Karta 

sieciowa 
10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) 

9. Wi-Fi Wbudowany Wireless WLAN 802.11 b/g/n 

10. Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth Tak / Nie 

11. Porty/złącza 

2 x USB  

1x RJ-45 (LAN) 

1x Wejście zasilania (DC-in) 

1x wyjście mini-jack 

1x złącze stacji dokującej nie zajmujące 

złącza USB, 

czytnik kart multimedialnych  

…… x USB 

…… x RJ-45 

... x wejście zasilania (DC-in) 

....... x wyjście mini-jack 

…… x łącze stacji dokującej, 

Czytnik kart ......... 

12. 
Klawiatura 

laptopa 

układ US -QWERTY  

Touchpad  

13. 
Napęd CD-

ROM 
Napęd DVD+/-RW  

14. Bateria 
6-cell, Li-Ion.  

 

…… (ilość) cell 

 

15. 
System 

operacyjny 

Windows 7 Pro OEM PL, lub 

równoważny. 

Parametry równoważności : 

- Pełna integracja z domeną Windows 

opartą na serwerach Windows 2008 w 

zakresie autoryzacji w środowisku 

Zamawiającego; 

- Zarządzanie komputerami poprzez 

Zasady Grup (GPO), WMI; 

-Zainstalowany system operacyjny nie 

wymagający aktywacji za pomocą 

telefonu lub Internetu 

…………….. 

16. 
Dodatkowe 

oprogramowa

nie 

1. Oprogramowanie  umożliwiające zapis 

na DVD i odczyt filmów na DVD. 

2  Licencja Microsoft Office 2010 MOLP 

PL z zainstalowanym pakietem Office 

2010  wersja Professional  lub 

równoważna. 

Parametry równoważności : 

- zarządzanie ustawieniami 

oprogramowania poprzez Zasady Grup 

(GPO); 

- współpraca z posiadanym przez 

Zamawiającego oprogramowaniem SQL 

Server i Sharepoint; 

- możliwość otwierania formatów docx, 

…………….. 



xlsx, pptx bez potrzeby instalacji 

dodatkowego oprogramowania 

konwertującego. 

17. Waga Waga max 2,65 kg z bateria 6-cell Należy podać:………….. kg 

18. Inne Zgodność z Energy Star  

19. Kamera wbudowana kamera  ………. Mpix 

20. Torba Torba dedykowana i dostosowana do wymiarów laptopa  

21. 
Manipulatory 

zewnętrzne 

Mysz i klawiatura bezprzewodowa 

 

22. 
Stacja 

dokująca 

Stacja powinna być dedykowana do powyższego zestawu 

 

I/O złącza :  

3x USB 

1x złącze mikrofonu, 

1x złącze słuchawek, 

1x złącze LAN RJ45, 

1x złącze zasilające, 

1x DSUB, 

1x DVI,. 

… x USB 

…. x złącze mikrofonu 

… x złącze słuchawek, 

… x złącze LAN RJ45, 

… x złącze zasilające, 

… x DSUB, 

… x DVI, 

Zasilacz Moc …………. W 

23. 
Monitor 

zewnętrzny 

matryca minimum TFT 20” ………… cali 

Rozmiar plamki: 0,27 mm ………… mm 

Jasność: 250 cd/m2 ………… cd/m2 

Kontrast:1000:1 typowy ………... : …  

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

Czas reakcji matrycy: max 5ms …………  ms 

Rozdzielczość: 1600 x 900 przy 60Hz ……… x ………… 

Podświetlenie: LED 
Rodzaj podświetlenia:  

……….. 

Złącze: 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-
D 

D-Sub ……. Tak/Nie 

DVI-D ……. Tak/Nie 

 

 

4. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe TYP A w ilości 8 sztuk 

Nazwa lub model oferowanych urządzeń typu  

......................................................................... 

..................................................................................... 



Lp. 
 

Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry 
techniczne komputerów 

Parametry oferowanych 
komponentów lub 

oprogramowania, (wypełnia 
wykonawca) 

1 2 3 4 

1 
Identyfikacja 

Typ produktu: nowe (produkcja 2012r.), cyfrowe, kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne A4, laserowe lub ledowe z nieruchomą szybą, sieciowe, z 
możliwością zdalnej konfiguracji, z automatycznym odwracalnym 
podajnikiem dokumentów 

2 

Funkcje 
urządzenia 
(wszystkie w 
kolorze) 

drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie w formie 
cyfrowej 

3 
Szybkość 
drukowania i 
kopiowania 

Nie mniej niż 36 stron A4 / min mono i 
kolor ………………. sztuk  

4 
Dupleks automatyczny druk dwustronny 

5 Podajnik 

 
Dwustronny, 50 kartkowy automatyczny 
podajnik oryginałów 

Dwustronny:  

 

Tak / Nie 
 

6 

Rozdzielczość 1200x1200 drukarka, 
600x600 kopiowanie,  
600x600 skanowanie  

Drukarka .… x.… 

Kopiowanie …. x .… 

Skanowanie .… x .… 

7 

Zoom 50%-200% 

…..%- - ….. % 

8 

Kopiowanie Format A5-A4 
Formaty: ………………. 

9 Skaner 

kolorowy, możliwość wysyłania skanów do e-maila, na dysk HDD 

urządzenia, na FTP lub SMB 

10 
Format 
skanowanych 
plików 

PDF, TIFF, JPEG, szyfrowany PDF 
Formaty: ………………. 

11 
Drukowanie Format A5-A4 

Formaty: ………………. 

12 Interfejsy 10/100/1000 BaseTX, USB 2.0., Karta FAX 

13 
Dysk twardy Wewnętrzny, pojemność nie mniej niż 

80GB 
Pojemność ………………. 

14 
Pamięć 
urządzenia 

Minimum 1GB 
……………….GB 

15 Moduł faksowy Faks zgodny ze standardem Super G3 

16 Języki druku PCL5e, PCL6, 



17 OprogramowanieSterowniki do systemów Windows 2000/XP/2003/2008/2008R2/Vista/7 

18 
Gramatura 
papieru 

 64-209 g/m2 ……..-……. g/m2  

 

 

5. Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe TYP B w ilości 1 sztuki 

Nazwa lub model oferowanego urządzenia    

...................................................................................................................................................... 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 

Wymagane minimalne parametry 

techniczne komputerów 

Parametry oferowanych 

komponentów lub 

oprogramowania, (wypełnia 

wykonawca) 

1 2 3 4 

1 
Identyfikacja 

Typ produktu: nowe (produkcja 2012r.), cyfrowe, kolorowe urządzenie 
wielofunkcyjne, laserowe lub ledowe z nieruchomą szybą, sieciowe, z 
możliwością zdalnej konfiguracji, z automatycznym odwracalnym 
podajnikiem dokumentów 

2 

Funkcje urządzenia 

(wszystkie w 

kolorze) 

drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie, wysyłanie w formie 
cyfrowej 

3 

Szybkość 

drukowania i 

kopiowania 

Powyżej 50 stron A4 / min mono i kolor 

……………….sztuk 

4 
Dupleks automatyczny druk dwustronny 

 

 

5 Podajnik 

 

Dwustronny, 100 kartkowy automatyczny 

podajnik oryginałów 

Dwustronny: TAK / NIE  

………….. kartek 

6 

Rozdzielczość 1200x1200 drukarka 

600x600 kopiowanie,  

600x600 skanowanie  

Drukarka .… x.… 

Kopiowanie …. x .… 

Skanowanie .… x .… 

7 
Zoom 25%-400% 

…..%- - ….. % 

8 

Kopiowanie Formaty od A5 do A3 

Formaty: ………………. 

9 Skaner 

kolorowy, możliwość wysyłania skanów do e-maila, na dysk HDD 

urządzenia, na FTP lub SMB 

10 
Format 

skanowanych 

plików 

PDF, TIFF, JPEG, szyfrowany PDF 
Formaty: ………………. 

 



11 

Drukowanie Formaty od A5 do A3 
Formaty: ………………. 

 

12 Interfejsy 10/100/1000 BaseTX,USB 2.0. Karta FAX 

14 
Dysk twardy Wewnętrzny, pojemność nie mniej niż 

160GB 
Pojemność: ………………. 

15 
Pamięć urządzenia Minimum 2GB 

……………….GB 

17 Moduł faksowy Faks zgodny ze standardem Super G3 

18 
Języki druku PCL5e, PCL6, 

19 Oprogramowanie Sterowniki do systemów Windows 2000/XP/2003/2008/2008R2/Vista/7 

20 

Czas wydruku 

pierwszej strony 

Kolor max 7 sekund, mono max. 5 

sekund Kolor:…… sek 

Mono:…… sek 

21 
Czas nagrzewania 

z trybu uśpienia 

nie większy niż 36s 
…… sek 

22 

Podawanie papieru Minimum 2 kasety (magazyny) na papier (1xA4 i 1xA3) przy spełnieniu warunku 
standardowej przechowywanej ilości - 1500 arkuszy papieru (80 g/m

2
) w 

urządzeniu. Podajnik boczny na min 100 arkuszy (80 g/m
2
) 

 

23 

Finiszer 

 

Maksymalna pojemność papieru 500 

kartek 

Liczba zszywanych kartek: maks. 50 

kartek, zszywanie w kilku miejscach 

Miejsca zszycia: 3 miejsca 

Pojemność P.. kartek 
 
Zszywanie maks PP kartek 
 
Ilość zszyć: P..    
 

 

 

6. Drukarki mono w ilości 9 sztuk 

Nazwa lub model drukarki:   .................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Lp. Nazwa komponentu 
Wymagane minimalne parametry 

techniczne komputerów 

Parametry oferowanych 
komponentów lub 
oprogramowania, 

(wypełnia wykonawca) 

1 2 3 4 

1 Identyfikacja Drukarka laserowa 

2 Rodzaj druku Monochromatyczny 

3 Format  A4 
Format: �����. 



4 Rozdzielczość preferowana 1200x1200 
��. x ��. 

5 Zainstalowana pamięć 256 MB 
�..� MB 

7 Obsługiwane nośniki Papier A4, przeźrocza, etykiety papierowe, koperty 

8 
Prędkość druku (czerń, 

normalna jakość) 
43 str./min. 

��.. str./min. 

9 
Pojemność tac odbiorczych 

papieru 
500 szt. 

��. szt. 

10 Komunikacja 1x USB 2.0 Tak / Nie 

11 Karta sieciowa LAN/GBLAN: 10/100/1000 Tak / Nie 

12 Druk dwustronny 
Automatyczny (standardowo) A4 Tak / Nie 

13 Dołączone oprogramowanie 
Sterowniki Tak / Nie 

 

 

7. Tablety w ilości 12 sztuk 

Nazwa lub model oferowanych tabletów  ............................................. 

...................................................................................................................................................... 

Lp. Nazwa komponentu 
Wymagane minimalne i parametry 

techniczne  

Parametry 
oferowanych 

komponentów lub 
oprogramowania, 

(wypełnia 
wykonawca) 

1 2 3 4 

1 Załączone wyposażenie Zasilacz sieciowy 

2 Przekątna ekranu [cal] Co najmniej 9.7 ..P.. cali 

3 Inne 
Ekran dotykowy Multi-Touch 
Podświetlenie LED 
Powłoka odporna na odciski palców 

4 Procesor Procesor Typ PPPPPP. 

5 
Taktowanie procesora 
[MHz] 

1000 ....................... MHz 

6 Pamięć wbudowana [GB] 64 
 

PP.. GB 

7 Pamięć RAM [GB] 1 GB 
 

PP.. GB 

8 Sposób obsługi Dotykowy 

9 Dźwięk 
- Wbudowany głośnik 
- Wbudowany mikrofon 



10 Inne 

- Możliwość przeglądania następujących typów dokumentów: 
.jpg; .tiff; .gif, pdf; htm, html; txt; .rtf; vcf. 
- Możliwość przeglądania i edycji następujących typów 
dokumentów: doc, docx; xls, xlsx; ppt,pptx. 
 

11 Akumulator Litowo-Polimerowy PPPPPP 

12 Inne - Ładowanie przez zasilacz lub przez przewód USB 
podłączony do komputera 

13 Łączność bezprzewodowa 

Bluetooth 4.0 
WiFi 802.11 b/g/n 
EDGE 
UMTS 
HSPA 
HSPA+ 
DC-HSDPA 

14 Złącza A/V Wyjście słuchawkowe 

15 Inne 
Wbudowany odbiornik GPS 
Kieszeń na kartę SIM 

16 System operacyjny System operacyjny ............................. 

17 Etui 
Etui chroniące frontową oraz tylną 
stronę tabletu. 

Tak / Nie 

18 
Oprogramowanie 
dodatkowe 

Do każdego zestawu wykonawca dostarcza oprogramowanie 
(licencje) aplikacyjną, umożliwiającą edycję tekstów, arkuszy 
kalkulacyjnych i prezentacji (wymagane jest zintegrowane 
oprogramowanie z menu kontekstowym, umożliwiające 
przejście do trybu edycji dokumentu) 

 

 

 

 

................................., dnia ................................ 

 

 

……….............................................................. 

(pieczęć Wykonawcy) 

……………….………………………………. 

(podpisy uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy) 

 

 

Instrukcja wypełniania:   

1. Wypełnić we wszystkich wykropkowanych miejscach podając stosowne informacje i dane.  

2. W przypadku, gdy w kolumnie tabeli, którą wypełnia wykonawca wpisano TAK/NIE, wykonawca 

zobowiązany jest podać stosowną informację poprzez wpisanie w kolumnie właściwego wyrazu 

albo dokonanie skreślenia niewłaściwej odpowiedzi lub zakreślenia odpowiedzi właściwej.  

3. Niniejszy załącznik posłuży do sprawdzenia zgodności oferowanego sprzętu z zapotrzebowaniem 

zamawiającego.  

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy niniejszy załącznik będzie stanowił załącznik nr 1 do 

umowy.  

 


