
Specyfikacja urządzeń multimedialnych 
 

Lp. Nazwa  Opis Ilość Cena Wartość 

1.  Wielofunkcyjne 

urządzenie kolorowe             

(kserokopiarka) –                

Urządzenie wielofunkcyjne drukujące i skanujące w kolorze. Oferujące wydruk z 

prędkością 22 str./minutę w formacie A4 i z prędkością 12 str./min w formacie A3, 

wszystko zarówno w czerni jak i w kolorze. Min 7 calowy intuicyjny panel dotykowy 

Obszar wspierający rozwiązania NFC (dla urządzeń z systemem Android), Bluetooth 

(dla urządzeń z iOS). 

dwie kasety, duplex, automatyczny podajnik dokumentów dwustronnych RADF DF-

628, podstawa, komplet pełnowartościowych tonerów zgodnych z modelem kopiarki. 

Gwarancja bez  zapisu w karcie gwarancyjnej o obowiązkowych przeglądach! 

Główne cechy: 

• Kolorowe urządzenie laserowe 3w1 kopiarka+ drukarka+ skaner+ sieć 

formatu A3/A4. 

• Prędkość kopiowania / drukowania 22 str./minutę 

• Prędkość skanowania do 45 str./minutę kolor / mono 

• Rozdzielczość drukowania 1800 x 600 dpi 

• Rozmiar papieru max A3, wydruk banerowy 

• Obciążenie maksymalnie do 19.000 str./miesiąc 

• Kopiowanie / drukowanie dwustronne dupleks 

• Kasety na papier 2x500 ark., pierwsza kaseta A5-A4 

• Podajnik ręczny na 100 arkuszy 

• Gramatura 60-256 g/m2 

• Pamięć 2 GB i dysk twardy 250 GB 

• Kontroler druku Emperon PCL6, PS3, XPS 

• Interfejsy: 10-Base-T/100/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0 

• Nowy panel 7 calowy 

• Mobilny druk i skan, NFC ze wsparciem dla urządzeń mobilnych 

Przykładowe rozwiązanie Kserokopiarka kolorowa Develop ineo+ 227 - format A3 

lub równoważny 

1 szt.   

2. Niszczarka  Niszczarka osobista do użytku w małym biurze dla 1 osoby. Urządzenie niszczy 

jednorazowo do 10 kartek (70g) na mikrościnki 2x12 mm, wykazując poziom 

bezpieczeństwa P-5, dla kart kredytowych T-5. Możliwość niszczenia dokumentów z 

3 szt.   



zszywkami i kart kredytowych. Mechaniczny system start/stop, wyjmowany kosz o 

pojemności min. 19 litrów. Minimalny czas pracy 10 min. Wysoki poziom 

bezpieczeństwa 

Przykładowe rozwiązanie. Niszczarka Fellowes 10M lub równoważne 

3. Urządzenie 

wielofunkcyjne-       

Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa przewodowa i bezprzewodowa 

 Prędkość druku -  do 18 stron na minutę 

 Automatyczne dwustronne drukowanie 

 2-liniowy wyświetlacz LCD 

 Sieć bezprzewodowa 

 Pamięć o pojemności do 512MB 

 W zestawie tonery: czarny, żółty, magenta, cyan do 1000 stron każdy (zgodnie z 

normą ISO/IEC 19798) 

 Przykładowe rozwiązanie: Brother DCP-L3510CDW lub równoważne 

1 szt.   

4. 
Zestaw komputerowy 

stacjonarny (jednostka 

centralna + monitor + 

niezbędne okablowanie + 

oprogramowanie 

systemowe oraz biurowe) 
- 2 szt. 

Procesor Wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net) min. 11629 pkt. , wyposażony w 
system chłodzenia odpowiedni do zastosowanego procesora  

Płyta 
główna 

Płyta główna dedykowana do procesora.  

Porty Panel przedni: 
USB 3.0 - 2 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 
Panel tylni: 
USB 2.0 - 4 szt. 
Wejście/wyjścia audio - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
VGA (D-sub) - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.  

Pamięć 
RAM 

8 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), 
możliwość rozbudowy do minimum 16 GB, 
liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1, 

Karta 
graficzna  

zintegrowana 

2 szt.   



Karta 
dźwiękowa 

zintegrowana zgodna z HD 

Karta 
sieciowa 

LAN 10/100/1000 Mbit/s 

Klawiatura Klawiatura przewodowa USB 

Mysz Mysz przewodowa USB 

Dysk 
twardy 

Dysk SSD M.2 256GB 

Napęd 
optyczny 

Nagrywarka DVD+/-RW (wewnętrzna) 

Obudowa Dowolna z zasilaczem o odpowiedniej mocy 
Przykładowe rozwiązanie: Dell Vostro 3670 MT i5-
9400/8GB/256/Win10P; Dell Vostro 3470 SFF i5-9400/8GB/256/Win 
10P lub równoważny 

Zainstalowa
ny system 
operacyjny  

Ze względu na stosowane oprogramowanie, komputer musi być 
dostarczony z zainstalowanym system operacyjnym Microsoft 
Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważnym 
(zapewniającym 100 % poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft 
np. Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 wraz z obsługą 
programów dedykowanych, stworzonych pod system Windows 10, 7, 
Vista z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, 
poprawności działania programów, systemu. Wyżej wymienione 
oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno 
zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych programów. 
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)  

Program 
biurowy 

Zainstalowane oprogramowanie biurowe - kompletny pakiet 
oprogramowania biurowego musi spełniać następujące wymagania, 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
a) Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika; 
b) Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na prace 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 musi być automatycznie rozpoznawany we wszystkich 
modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego 
monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się; 
2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycje dokumentów 
elektronicznych w formacie, który spełnia następujące warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z 
Tabela 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 
Tabela A.1.1 załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych 
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766) 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i 
szablonów do potrzeb użytkownika oraz udostępniać narzędzia 
umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 
odbiorców; 
4. Zamawiający wymaga licencji dożywotniej, 
5. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i 
aplikacjami;  
6. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku 
polskim;.  
7. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:  
a) Edytor tekstów  
b) Arkusz kalkulacyjny  
c) Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji  
d) Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta 
elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)  
8. Edytor tekstu musi umożliwiać:  
a) Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługa 
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 edycje 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) Prace na posiadanych przez zamawiającego dokumentach 
utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2010, 2013 i 2016 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 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.  
9. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  



a) Tworzenie raportów tabelarycznych  
b) Tworzenie wykresów liniowych (wraz linia 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 edycje kwerend 
bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę 
statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiazywanie 
problemów optymalizacyjnych  
f) Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających 
dynamiczna 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 edycje 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 posiadanych przez 
zamawiającego plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016 z uwzględnieniem poprawnej 
realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń..  
n) Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji  
10. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz:  
a) Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego  
b) Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek  



c) Zapisanie w postaci tylko do odczytu.  
d) Nagrywanie narracji dołączanej do prezentacji  
e) Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 
f) Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo  
g) Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego  
h) Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym  
i) Tworzenie animacji obiektów i całych slajdów  
j) Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne 
są slajdy i notatki prezentera  
k) Pełna zgodność z formatami plików posiadanych przez 
zamawiającego, utworzonych za pomocą oprogramowania MS 
PowerPoint 2010, 2013 i 2016;.  
11. Narzędzie do zarządzania informacja prywatna (poczta 
elektroniczna, 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 
elektroniczna 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 lista 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 

Monitor 
 

Przekątna: 21,5"  
Format ekranu: 16:9 
Rozdzielczość: 1920 x 1080  
Matryca: LED; 
Powłoka matrycy: matowa 
Jasność: 250 cd/m² 

Złącza: VGA (D-sub), HDMI 

Przykładowe rozwiązanie DellSE2216H lub równoważny 
 

5. 
Zestaw komputerowy 

stacjonarny (jednostka 

centralna + niezbędne 

okablowanie + 

oprogramowanie 

systemowe) 

- 1 szt. 

Procesor Wielordzeniowy, osiągający w teście Passmark CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net) min. 11629 pkt. , wyposażony w 
system chłodzenia odpowiedni do zastosowanego procesora  

Płyta 
główna 

Płyta główna dedykowana do procesora.  

Porty Panel przedni: 
USB 3.0 - 2 szt. 
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. 
Panel tylni: 
USB 2.0 - 4 szt. 
Wejście/wyjścia audio - 1 szt. 
RJ-45 (LAN) - 1 szt. 
VGA (D-sub) - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.  

Pamięć 
RAM 

8 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz), 
możliwość rozbudowy do minimum 16 GB, 
liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 2/1, 

Karta 
graficzna  

zintegrowana 

Karta 
dźwiękowa 

zintegrowana zgodna z HD 

1 szt.   



Karta 
sieciowa 

LAN 10/100/1000 Mbit/s 

Klawiatura Klawiatura przewodowa USB 

Mysz Mysz przewodowa USB 

Dysk 
twardy 

Dysk SSD M.2 256GB 

Napęd 
optyczny 

Nagrywarka DVD+/-RW (wewnętrzna) 

Obudowa Dowolna z zasilaczem o odpowiedniej mocy 
Przykładowe rozwiązanie: Dell Vostro 3670 MT i5-
9400/8GB/256/Win10P; Dell Vostro 3470 SFF i5-9400/8GB/256/Win 
10P lub równoważny 

Zainstalowa
ny system 
operacyjny  

Ze względu na stosowane oprogramowanie, komputer musi być 
dostarczony z zainstalowanym system operacyjnym Microsoft 
Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa) lub równoważnym 
(zapewniającym 100 % poprawne działanie aplikacji firmy Microsoft 
np. Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 wraz z obsługą 
programów dedykowanych, stworzonych pod system Windows 10, 7, 
Vista z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, 
poprawności działania programów, systemu. Wyżej wymienione 
oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno 
zapewnić poprawną obsługę powszechnie używanych programów. 
Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)  

 
6. 

Drukarka kolorowa 

kolorowa A4 

Technologia druku Laserowa, kolorowa 
2-liniowy wyświetlacz LCD 
Obsługiwany typ nośnika: Papier zwykły, Etykiety, Koperty 
Obsługiwane formaty nośników A6, A5, A4, B5, Formaty niestandardowe 
Podajnik papieru 250 arkuszy 
Odbiornik papieru 150 arkuszy 
Szybkość druku w kolorze 27 str./min 
Szybkość druku w mono 27 str./min 
Maksymalna rozdzielczość druku 600 x 600 dpi 
Miesięczne obciążenie 50000 str./miesiąc 
Maksymalna gramatura papieru 200 g/m² 
Druk dwustronny (dupleks) Automatyczny 

   



Interfejsy USB, LAN (Ethernet) 
Pamięć: 256 MB NAND Flash, 128 MB DRAM  
Dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Tonery startowe 
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 i 7 wersje 32 i 64 bitowe 
Przykładowe urządzenie: HP Color LaserJet Pro M452dn lub równoważne 

 


