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Załącznik nr 3
Część I – Sprzęt komputerowy
Lp.

Przedmiot zamówienia

1

Komputer przenośny typu laptop
(162 szt.)

Dane techniczne
Opis
Procesor:
Pamięć operacyjna RAM:

Komputer przeznaczony do pracy w warunkach zdalnego nauczania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
Zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście PassMark CPU Mark (Average CPU Mark)
wynik
nie
mniejszy
niż
3500
punktów,
według
wyników
opublikowanych
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
8 Gb

Dysk twardy:

256 GB SSD

Karta graficzna

Zintegrowana

Ekran:

Wyświetlacz o przekątnej min. 15,6 cali i rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) z powłoką przeciwodblaskową
i podświetleniem LED.

Płyta główna:

Umożliwiająca pracę procesora z maksymalną wydajnością, wyposażona co najmniej w: 1 x złącze RJ-45, 1 x złącze Audio
(Combo), 1 x port USB 3.0, min. 1 x port USB 2.0, 1 x HDMI

Karta dźwiękowa:

zintegrowana

Napęd optyczny:

brak

Komunikacja:
Wbudowane głośniki:
Dodatkowe wyposażenie:
Normy / certyfikaty

WiFi, Bluetooth, Ethernet
2
kamera HD, wbudowany mikrofon, akumulator, zasilacz, instrukcja w języku polskim, karta gwarancyjna,
Deklaracja zgodności CE, Energy Star 5.X

System operacyjny:

2

Mysz komputerowa (162 szt.)

Sensor myszy

Optyczny

Rodzaj myszy

Przewodowa

Czułość myszy

Min. 1000 dpi

Typ podłączenia

USB

Liczba przycisków
Zasięg
Dodatkowe wymagania
Normy / certyfikaty
Rodzaj napędu nagrywarka
Typ podłączenia

3

Napęd zewnętrzny optyczny
(162 szt.)

1,3 m
Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
Deklaracja zgodności CE
DVD, zewnętrzna
USB
CD, DVD

Nagrywanie płyt

CD, DVD

Czas dostępu CD

140 ms

Czas dostępu DVD

160 ms

Normy / certyfikaty
Tablet (1 szt.)

2 + scroll (rolka przewijania)

Odczyt płyt

Dodatkowe wymagania

4

Zainstalowany na komputerze w wersji polskiej, przeznaczony do użytku w firmie. Musi on być 64 bitowy (z dostępną
wersją 32 - bitową), w pełni kompatybilny z oferowanym sprzętem logowania się do domeny Active Directory.
Oprogramowanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia musi posiadać odpowiednią wersję (licencję)
umożliwiającą przekazanie go przez Lidera projektu (Zamawiającego) Partnerom projektu/uczestnikom końcowym -tzw.
prawo do użyczenia rental rights i pokrewne. Oferowany system musi dodatkowo:
•
posiadać możliwość skonfigurowania przez administratora regularnego automatycznego pobierania ze strony
internetowej producenta systemu operacyjnego i instalowania aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,
•
posiadać możliwość tworzenia wielu kont użytkowników o różnych poziomach uprawnień,
•
być wyposażony w graficzny interfejs użytkownika oraz zintegrowaną zaporę sieciową,
•
mieć wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi
bezpłatnymi aktualizacjami,
Licencja musi:
•
być nieograniczona w czasie,
•
pozwalać na instalację zarówno 64- jak i 32-bitowej wersji systemu,
•
pozwalać na użytkowanie komercyjne i edukacyjne,
•
pozwalać na instalację na oferowanym sprzęcie nieograniczoną ilość razy bez konieczności kontaktowania się
z producentem systemu lub sprzętu.

Przekątna ekranu [cale]
Rozdzielczość ekranu

Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
Deklaracja zgodności CE
Min. 8
Full HD (1920 x 1080)

Technologia ekranu

IPS

System operacyjny

Zintegrowany

Dysk twardy:
Pamięć operacyjna RAM
Komunikacja:

Min. 16 GB
Min. 2 Gb
WiFi, Bluetooth,

Mikrofon

Tak

Głośniki

Tak

Kamera

Tak

Czytnik kart pamięci

Tak

Obsługiwane karty pamięci

Micro SD

Dodatkowe wyposażenie
Normy / certyfikaty

Kabel USB, Zasilacz sieciowy, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna
Deklaracja zgodności CE
Część II – Urządzenia drukujące

Lp.

Przedmiot zamówienia

Dane techniczne
Technologia druku
Funkcje urządzenia
Obsługiwany format papieru

1

Urządzenie wielofunkcyjne
(7 szt.)

Rodzaj druku
Złącza
Dodatkowe informacje
Dodatkowe wyposażenie
Normy / certtyfikaty
Technologia druku
Funkcje urządzenia
Obsługiwany format papieru

2

Drukarka (74 szt.)

Rodzaj druku
Złącza
Dodatkowe informacje
Dodatkowe wyposażenie
Normy / certtyfikaty

Technologia druku: atramentowa (kolorowa)
Drukarka, skaner, kopiarka, faks
A4
Dwustronny automatyczny
co najmniej: Wi-Fi, USB 2.0, USB typ B (port drukarki)
System stałego zasilania tuszem (CISS)
Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, kabel USB, kabel zasilający, tusze startowe
Deklaracja zgodności CE, Energy Star 5.X
Technologia druku: laserowa (kolorowa)
Drukarka
A4
Dwustronny automatyczny
USB 2.0, USB typ B (port drukarki)
System stałego zasilania tuszem (CISS)
Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, kabel USB, kabel zasilający, tusze startowe
Deklaracja zgodności CE, Energy Star 5.X

