
 
 

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

UWAGA! Opis przedmiotu zamówienia określa minimalne wymagane parametry sprzętu. 

 

Część I – Wyposażenie pracowni w laptopy, które będą udostępniane do nauki zdalnej dla uczniów  

I. Laptop wraz z oprogramowaniem – 19 sztuk  

Nazwa/Rodzaj Wymagane 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. 

Procesor  Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do 

pracy w komputerach przenośnych 64 - bitowy, osiągający w benchmarku 

PassMark (publikowany na stronie 

www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) wynik co najmniej 6500 punktów. 

Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model 

oferowanego podzespołu. 

 Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" z podświetleniem 

LED matryca matowa. 

Pamięć RAM min. 8 GB 

Pamięć masowa min. SSD 128 GB 

 Karta graficzna zintegrowana 

 Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 

wbudowany głośnik, cyfrowy mikrofon Wbudowana kamera internetowa 

 Bateria i zasilanie Bateria trzykomorowa o pojemności min. 33 WHr. Zasilacz o mocy min. 

33W 

Waga i wymiary Waga komputera z baterią nie większa niż 2,0 kg.  

Obudowa Wykonana z trwałych materiałów.  

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. 

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


 

System operacyjny Obsługa do min. 128 GB ramu (wersja 64-bitowa) Wielozadaniowość, 

poruszanie się po wielu otwartych oknach Dołączanie do sieci 

bezprzewodowych. 

Narzędzia do adnotacji i tryb czytania Szyfrowanie urządzenia 

sprzętowego Obsługa wielu języków Obsługa technologii Multi-Touch, 

Interfejs dotykowy Zarządzanie urządzeniami mobilnymi Obsługa 

spakowanych archiwów Wbudowane programy do obróbki grafiki, klient 

poczty e-mail Otwieranie najczęściej używanych aplikacji jednym lub 

dwoma kliknięciami Personalizacja pulpitu za pomocą schematów i zdjęć 

Zarządzanie energią, przechodzenie w stan czuwania i wzbudzanie 

Wyświetlanie zdjęć, tworzenie albumów z dodanych do aplikacji zdjęć 

Obsługa bibliotek sterowników medialnych typu direct x, możliwość 

podpięcia do domeny (Active Directory).  

Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: HDMI, min. 3 x USB w tym min. 1 port USB 

3.0 gen. 1 oraz 2 porty USB 2.0, czytnik kart multimedialnych w formacie 

micro SD, port audio combo (słuchawki oraz mikrofon), gniazdo 

ładowania, Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu karta sieci 

WLAN 802.11AC z modułem bluetooth. Klawiatura w układzie US – 

QWERTY z wydzieloną klawiaturą numeryczną, touchpad.  

Gwarancja podstawowa: Minimum 12 miesięcy.  

1. Zamawiający wymaga, aby cały dostarczony sprzęt był fabrycznie 

nowy, nieużywany oraz wolny od wad. Wszystkie materiały objęte 

dostawą powinny być fabrycznie nowe, tzn. żadna część składająca się na 

gotowy produkt nie może być wcześniej używana, oraz nie może być 

wcześniej aktywowana na innym urządzeniu. Sprzęt musi pochodzić z 

sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE.  

2. Deklaracja zgodności CE (należy załączyć do oferty)  

3. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze 

stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności na przykład z tzw. 

naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA 

(Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub 

inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta 

oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. 

Oprogramowanie  Oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet oprogramowania 

biurowego musi spełniać następujące wymagania: 

1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna 

z warunkami licencjonowania producenta oprogramowania. 

2. Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – 

minimum w Polskim i Angielskim, 

3. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 

komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu 

użytkownika. 

4. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w 

ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem 

udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru 



 

instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z 

poprawek są potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera 

www. 

5. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez 

mechanizm zarządzany przez administratora systemu Za-mawiającego, 

6. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z 

działaniem systemu operacyjnego, 

7. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 

ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 

8. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw 

złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi 

aktualizacjami, 

9. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 

10. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku 

polskim, 

11. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 

peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 

Plug&Play, Wi-Fi), 

12. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w 

zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 

13. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – 

przez politykę Zamawiający rozumie zestaw reguł definiujących lub 

ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

14. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla 

systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 

15. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 

administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi 

uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 

16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i 

profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 

ochrony kont użytkowników. 

17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 

różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: 

poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module 

indeksacji zasobów lokalnych, 

18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 

komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 

19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych 

(np. słabo widzących); 

20. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte 

na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób 

centralny; 

21. Mechanizmy logowania w oparciu o: 



 

a. Login i hasło, 

b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez 

moduł TPM), 

22. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

23. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

24. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 

2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 

25. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania 

kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z 

ustawień polityk; 

26. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość 

uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środo-wiskach, 

27. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania 

interpretera poleceń, 

28. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego 

przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu 

z komputerem, 

29. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu 

systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automa-

tycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i 

wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 

30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą 

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 

sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi ka-

talogowe 

32. Udostępnianie modemu, 

33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automa-

tycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 

34. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio 

zapisanej postaci, 

35. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony 

system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 

kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do 

kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 

36. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu), 

37. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, 

umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 

4 maszyn wirtualnych, 

38. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z 

możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 



 

39. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków 

przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki 

grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 

40. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy 

odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 

41. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków 

interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez 

konieczności reinstalacji systemu. 

 

Część II- Oprogramowanie do przeprowadzenia kursu kosztorysowania – licencje na 13 stanowisk  

Oprogramowanie do kosztorysowania dla potrzeb nauki kosztorysowania robót budowlanych w 

placówce Zespołu Szkół nr 1 w Liskowie. 

1. licencje dla 13 stanowisk  
2. brak ograniczenia czasowego   
3. pełna baza katalogowa (dla wielu branż)  
4. aktualna baza cen RMS oraz wybranych cen robót  
5. oprogramowanie najczęściej wybierane przez placówki do realizacji egzaminu B 30 
6. możliwość rozbudowywania  przedmiarów: wstawianie rysunków, moduł wykopy wraz z 

rysunkiem wykopu  
7. możliwość szukania robót w bazie KNR, cennikach oraz kosztorysach  
8. możliwość wielu wersji tego samego kosztorysu w jednym pliku ułatwiająca ocenę pracy 

przez nauczyciela 
9. wsparcie techniczne w zakresie obsługi 

 

Dodatkowe warunki 

1. Oferowany sprzęt powinien pochodzić od autoryzowanego dostawcy sprzętu. 

2. Sprzęt  muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, a gwarancja musi 

pochodzić od producenta. 

3. Wykonawca musi posiadać lub współpracować z autoryzowanym serwisem w celu zapewnienia 

sprawnej obsługi serwisowej sprzętu w okresie gwarancji. 


