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Załącznik nr 1. 

 

Specyfikacja zamówienia nowych komputerów i oprogramowania do szkolnej pracowni 

komputerowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim 

Komputery zostaną zainstalowane w istniejącej pracowni komputerowej (sala nr 30) 

i będą wykorzystywane do celów dydaktycznych (lekcje informatyki na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym oraz inne zajęcia edukacyjne). Oferta powinna być 

przygotowana w dwóch wariantach: komputery typu all-in-one (AIO) oraz typowy desktop 

PC. 
 

Istniejące warunki techniczne w pracowni: 
1. Instalacja elektryczna umożliwiająca zasilanie dla wszystkich urządzeń 

z odpowiednim zabezpieczeniem. 

2. Sieć LAN (odpowiednia ilość gniazd sieciowych RJ-45). 

3. Możliwość włączenia sieci bezprzewodowej. 

4. Serwer SBS 2008 (opcjonalna integracja z Active Directory). 

 

Założenia ogólne zamówienia: 

1. Zakup komputerów dla szkoły z 0% stawką podatku VAT (art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy 

z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z ze zm.). 

2. Dostarczenie urządzeń komputerowych i ich instalacja w siedzibie szkoły. 

3. Instalacja i konfiguracja oprogramowania. 

4. Integracja z istniejącą infrastrukturą sieciową. 

5. Przeszkolenie nauczycieli - opiekunów pracowni. 

6. Każdy element dostarczony do pracowni podlega odbiorowi pod względem: 

a.  jakości dostarczonych urządzeń i sprzętu; 

b.  zgodności z atestami wytwórcy; 

c.  jakości wykonania z uwzględnieniem montażu. 

 

Gwarancja i wsparcie techniczne: 
1. 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.  

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych 

oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające 

załączyć do oferty.  

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku niewywiązywania się 

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 

wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 

2. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera dostępna 

w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru 

seryjnego urządzenia:  

a.  weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego 

oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - 

CPU, HDD, pamięć);  

b.  czasu obowiązywania i typu udzielonej gwarancji.  

3. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera 

w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 

oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem 
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strony WWW producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub 

modelu komputera.  

4. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci 

Internet za pośrednictwem strony WWW producenta komputera.  

 

Wymagane certyfikaty: 
- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 

- Oferowany model musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę 

oferowanego modelu z systemem operacyjnym Windows 7 (8.1)(załączyć wydruk ze strony 

Microsoft WHCL). 

- Oferowany model musi być zgodny z normą Energy Star (załączyć wydruk ze strony Energy 

Star). 

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 

 

Oprogramowanie zainstalowane i skonfigurowane na wszystkich komputerach: 
1. System operacyjny Windows 8.1 Professional 64bit PL, nie wymagający aktywacji za 

pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik. Ukryta partycja recovery 

umożliwiająca odtworzenie systemu. 

2. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną 

inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, aktualizację i zmianę 

ustawień BIOS’u oraz na zdalną aktualizację sterowników. 

3. Oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie komputerami i kontrolę pracy 

uczniów ze stanowiska nauczyciela. 

4. Oprogramowanie do obsługi urządzeń multimedialnych umożliwiające odtwarzanie, 

nagrywanie i obróbkę plików multimedialnych (audio i video). 

5. Oprogramowanie do napędu optycznego (np. Nero). 

6. Pakiet biurowy MS Office 2013 Prof. (z programem Access) lub Open Office 

(propozycje cen w obu wariantach). 

7. Program Arcabit Internet Security (szkoła posiada licencję na wszystkie komputery). 

8. Przeglądarki internetowe: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. 

9. Adobe Reader. 

10. Oprogramowanie do kompresji i dekompresji plików (np. 7-zip). 

 

Komputery All In One (wariant 1) 
 

17 komputerów w tym jeden dla nauczyciela (zwiększona pamięć RAM i złącze VGA) 

L.p. Opis wymagań 

minimalnych 

 Uwagi 

1.  Procesor Intel Core i3 (i5). 

Testy potwierdzające teoretyczną wydajność procesora 

np: 3DMark 06, 3DMark 11 lub Cinebench (min. 3 na 

wszystkich rdzeniach i min. 1,3 na jednym rdzeniu). 

 

2.  Płyta główna Zaprojektowana i wykonana przez producenta 

komputera, wspomagająca minimum technologię 

dwurdzeniowości, z obsługa pamięci DDR3-SDRAM 

1066 MHz. 
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3.  Chipset Rekomendowany przez producenta procesora.  

4.  Obudowa Dostosowana do innych komponentów, zapewniająca 

trwałość, stabilność i bezpieczeństwo w warunkach 

szkolnych. 

 

5.  Ekran Ekran LCD wbudowany w obudowę urządzenia o min. 

przekątnej 20”. Rozdzielczość 1920 x 1080 matowy  

lub ekran dotykowy z funkcją Multi-touch 

(oferta powinna zawierać opcje w obu wariantach). 

Minimalne parametry matrycy LCD: 

czas reakcji matrycy: max. 6 ms, 

jasność: min. 250 cd/m2, 

kontrast: min. 1000:1. 

 

6.  Pamięć RAM Min. 4 GB DDR3 1066Mhz, z możliwością rozbudowy 

do 8 GB;  

8GB w komputerze nauczyciela. 

 

7.  Dysk twardy Min. 500 GB SATAII, prędkość obrotowa 7200 

obr./min. Podzielony na 3 partycje (w tym Recovery). 

 

8.  Karta graficzna Niezintegrowana, z pamięcią własną minimum 1GB 

DDR3 z obsługą DirectX 11.1, Shader Model 5, 

OpenGL 4.0. 

 

9.  Napęd 

optyczny 

Nagrywarka DVD+/-RW.   

10.  Karta 

dźwiękowa 

Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem 

High Definition Audio (wbudowane w obudowę dwa 

głośniki).  

 

11.  Łączność 

przewodowa 

Wbudowana karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s ze 

złączem RJ45. 

 

12.  Łączność 

bezprzewodowa 

Wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą 

standardu 802.11 b/g/n. 

 

13.  Porty/złącza Min. 1 x Złącze RJ-45  

1 x czytnik kart pamięci 

Min. 4 x USB (2.0) 

Min 1 x USB 3.0 

Min. 1 x gniazdo mikrofonowe 

Min. 1 x gniazdo słuchawkowe 

Min. 1 x HDMI (we/wy) 

Min. 1 x VGA (przynajmniej w komputerze nauczyciela) 

 

14.  Klawiatura Przewodowa USB w układzie US-QWERTY, polskie 

znaki zgodne z układem MS Windows "polski 

programistyczny"; minimalna długość przewodu: 1,5 m. 
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15.  Mysz Przewodowa mysz ze złączem USB, 2 przyciski + rolka; 

minimalna długość przewodu: 1,5 m. 

 

16.  Kamera Wbudowana w obudowę kamera o rozdzielczości min. 

1,3 Mpix. Kamera umieszczona centralnie nad matrycą 

LCD. 

 

17.  Montaż Urządzenie musi być wyposażone w stabilną podstawę 

umożliwiającą regulację pochylenia urządzenia 

względem użytkownika. 

 

 

Komputery stacjonarne – 16 szt. (wariant 2) 

Lp

.  

Nazwa 

komponentu  

Wymagane minimalne parametry techniczne 

komputerów  

Uwagi 

1.  Typ  Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest 

podanie modelu, symbolu oraz producenta.  

 

2.  Procesor  Intel Core i3 (i5). 

Testy potwierdzające teoretyczną wydajność procesora 

np: 3DMark 06, 3DMark 11 lub Cinebench (min.3 na 

wszystkich rdzeniach i min. 1,3 na jednym rdzeniu). 

 

3.  Pamięć 

operacyjna  

1 x 4GB DDR3 1333MHz możliwość rozbudowy do 

min 8GB, minimum jeden slot wolny na dalszą 

rozbudowę.  

 

4.  Płyta główna Dostosowana do pozostałych komponentów.  

5.  Dysk twardy  Min. 500 GB SATAII, prędkość obrotowa 7200 

obr./min. Podzielony na 3 partycje (w tym Recovery). 

 

6.  Grafika  Niezintegrowana, z pamięcią własną minimum 1GB 

DDR3 z obsługą DirectX 11.1, Shader Model 5, 

OpenGL 4.0. 

 

7.  Wyposażenie 

multimedialne  

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna 

ze standardem High Definition Audio;  

 

8.  Obudowa  Obudowa typu microtower, zaprojektowana i wykonana 

przez producenta komputera, opatrzona trwałym logo 

producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać 

serwisowanie komputera bez użycia narzędzi.  

Zasilacz o mocy min. 300W Active PFC.  
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9.  Wbudowane 

porty 

 i złącza 

 

- porty wideo: min. 1 szt VGA i 1 szt DVI-D  

- min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 

minimum 2 porty USB 2.0 z przodu i 4 portów USB 

z tyłu; wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz 

obudowy komputera) portów USB nie może być 

osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 

przejściówek itp. 

- port sieciowy RJ-45 

- porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe 

– zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy oraz 

dodatkowe wyjście liniowe z tyłu obudowy – 

możliwość podłączenia systemu audio 5.1  

- karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 

(zintegrowana) z obsługą ASF 2.0, ACPI  

- wbudowana bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą 

standardu 802.11 b/g/n 

 

10.  Ergonomia  Maksymalnie 24 dB z pozycji operatora trybie IDLE, 

pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga 

się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub 

deklaracji producenta  

 

11.   Monitor  • rozdzielczość natywna min.: 1366 x 960  

• rozmiar ekranu: min. 20”, matowy. 

• typ matrycy: TFT TN  

• jasność min 200 cd/m2  

• podświetlanie: LED  

• pobór mocy max 17 W (praca)/0,5 W (spoczynek) 

 

12.  Klawiatura Przewodowa USB w układzie US-QWERTY, polskie 

znaki zgodne z układem MS Windows "polski 

programistyczny"; minimalna długość przewodu: 1,5 m. 

 

13.  Mysz Przewodowa mysz ze złączem USB, 2 przyciski + rolka; 

minimalna długość przewodu: 1,5 m. 

 

 


