Załącznik nr 1 do Umowy nr …………. z dnia …………………………..
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Komputery stacjonarne wraz z myszką, klawiaturą i oprogramowaniem systemowym – 30 sztuk
Lp.
1.

2.

Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Płyta główna
Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera,
wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 3 złącza PCI Express x1, 2 złącza DIMM,
obsługa do 8GB pamięci RAM, 4 złącza SATA.
Chipset
Min. H61 lub równoważny - dostosowany do oferowanego procesora.

3.

Procesor

4.

Pamięć RAM

Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co
najmniej 3,3GHz, min. pamięć 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo
według wyniku testów przeprowadzonych przez Wykonawcę.
W przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega
sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca
musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne
porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu
ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od
Zamawiającego.
Min. 4GB

5.

Dysk twardy

Min. 500 GB SATA

6.

Karta graficzna

7.

Karta dźwiękowa

Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci ze wsparciem dla
Microsoft DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Intel® Clear Video Technology.
Zintegrowana z płytą główną

8.

Karta sieciowa

9.

Porty

10.

Klawiatura

11.

Mysz

12.

Napęd optyczny

13.

Obudowa

14.

BIOS

10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote WakeUP
VGA, HDMI, min. 6 x USB, w tym min. 2 z przodu, port sieciowy RJ-45,Porty audio: z
tyłu obudowy 3 szt (wejście i wyjście liniowe oraz wejście na mikrofon ), z przodu
obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Wymagana ilość i
rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta
jednostki centralnej
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo
producenta
Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
Typu Slim Tower µATX
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia
kłódki)
1) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych
urządzeń.
2) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i
wyłączenia wirtualizacji oraz włączenia i wyłączenia ilości rdzeni w procesorze.
3) Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia
hasła na poziomie systemu oraz administratora.

4) Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia i
wyłączenia Wake on Lan z poziomu BIOS.
5) Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty
sieciowej oraz kontrolera USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeń zewnętrznych.
6) Możliwość wyłączenia trybu bootowania dla urządzeń podłączanych do USB, czyli
podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
15.

16.

17.

18.

System operacyjny

Microsoft Windows 7 Professional PL z SP1 64-bit, zainstalowany system operacyjny
nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft.
Dołączony nośnik z oprogramowaniem.
Certyfikaty
Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu.
i standardy
Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww.
systemem operacyjnym Windows 7.
Deklaracja zgodności CE.
Gwarancja
24 miesiące na miejscu u Zamawiającego.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego.
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego.
Wsparcie techniczne Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub
producenta
jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
numeru seryjnego lub modelu komputera – wraz z dostawą przedmiotu
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu link strony.
2. Monitory LCD – 30 sztuk.

Lp.
Nazwa komponentu
Typ ekranu
1.
2.

Rozmiar plamki

3.

Jasność

4.

Kontrast

5.

Kąty widzenia (pion/poziom)

6.

Czas reakcji matrycy

7.

Rozdzielczość maksymalna

8.

Powłoka powierzchni ekranu

9.

Podświetlenie matrycy

10.

Zużycie energii

11.

Bezpieczeństwo

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” e-IPS.
Max. 0,247 mm.
Min. 250 cd/m2.
1000:1, dynamiczny 2 000 000:1
Min. 170/170 stopni.
Max. 8ms.
1920 x 1080 przy 60Hz (16:9)
Antyodblaskowa
LED
Max. 70W, typowo 30W, czuwania mniej niż 0,5W
Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot

12.

Złącze

13.

Gwarancja

14.

Certyfikaty

15.

Inne

15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI z HDCP.
24 miesiące na miejscu u Zamawiającego
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Gwarancja zero martwych pikseli
TCO 5.2, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.1
Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki
centralnej
Podłączone do obudowy dedykowane głośniki.

3. Oprogramowanie biurowe - 30 sztuk.
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

2.

3.
4.

5.
6.

7.

a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności
technicznych,
c) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory
lub funkcjonalnie równoważną) – 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.
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 wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U.05.212.1766).
Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz
udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację
pracy
i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy).
Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
a) edytor tekstów,
b) arkusz kalkulacyjny,
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych,
e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i
zadaniami),
f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie
urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
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,
r) 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 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.
11. 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.
12. Dodatkowe wymagania dotyczące formy licencjonowania
1. Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w
przypadku wymiany stacji roboczej), ( nie dotyczy systemu operacyjnego na stacje robocze).
2. Licencjonowanie musi uwzględniać prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) bezpłatnej instalacji
udostępnianych przez producenta uaktualnień i poprawek krytycznych i opcjonalnych.
3. Z uwagi na szeroki zakres funkcjonalny i terytorialny wdrożenia planowanego na bazie
zamawianego oprogramowania oraz konieczności minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem,
szkoleniami i eksploatacją systemów, Zamawiający wymaga oferty zawierającej licencje pochodzące
od jednego producenta, umożliwiające wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej
instalacji, uaktualniania, zarządzania i monitorowania.
4. Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego

oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na
wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników
dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu
dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych.
5. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji licencyjnej oraz nośników instalacyjnych lub
dostępu do pobrania obrazu instalacyjnego.

Wykonawca

Zamawiający

