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OiN.033.SZP.34.2018                                                                                   Kozienice, dnia 08.11.2018 r. 
 

                                                                                               
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ 

Niniejsze postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku  (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 
 
Powiat Kozienice, z siedzibą w Kozienicach, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, zaprasza 
do złożenia propozycji cenowej na: „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, monitora 
oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. 
 

1. Zamawiający:  
 Powiat Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice, NIP: 812-190-76-83.  

2. Przedmiot Zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, monitora oraz 
oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach o parametrach i ilościach oraz 
warunkach jak zostało to ujęte w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania cenowego. 
 

3. Termin realizacji zamówienia: 
Jako termin realizacji zamówienia Zamawiający ustala okres od dnia podpisania umowy do dnia 
22.11.2018 r. Dostawca zobowiązany jest w oferowanej cenie ująć wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w stanie 
nieuszkodzonym, pozbawionym wad oraz gotowym do użytkowania. Przedmiot zamówienia będzie 
dostarczony bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 
 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia: 14.11.2018 r. 
do godz. 11.00 drogą e-mail’ową /skan oferty wraz z załącznikami podpisany oraz opieczętowany 
przez osobę/y uprawnioną/e/ na adres: zamowienia@kozienicepowiat.pl. W tytule e-mail’a należy 
wpisać: 

 

„Oferta na „Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, monitora oraz 
oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach”. 

 

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała 
procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Kryterium wyboru propozycji cenowej:  
Kryterium wyboru propozycji cenowej w niniejszym postępowaniu jest najniższa cena za całość 
zamówienia – 100%. 
Wykonawca składa propozycję cenową na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana i podpisana z nim umowa (załącznik nr 2), będzie 
związany postanowieniami niniejszego zaproszenia cenowego, umowy oraz oferty przez siebie 
złożonej. 
 
6. Płatność za realizację zamówienia: 
Płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona przelewem na rachunek 
Wykonawcy ze środków Powiatu Kozienickiego w ciągu 14 dni od dostarczenia przedmiotu 
zamówienia oraz faktury VAT. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez 
podania przyczyny. 
 

Załączniki: 
1. Formularz ofertowy (zał. nr 1) 
2. Wzór umowy (zał. nr 2) 
3. Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 3) 

        __________________ 
      Zamawiający: 
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Załącznik Nr 1 /Formularz Ofertowy/ 
........................................... 
             (miejscowość i data) 
 
........................................... 
       (pieczęć i adres wykonawcy) 
                                                                                       
 

OFERTA  CENOWA 
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia wstępnej oferty cenowej na: „Zakup wraz z 
dostawą sprzętu komputerowego, monitora oraz oprogramowania dla Starostwa 
Powiatowego w Kozienicach” z dnia 08.11.2018 r. /OiN.033.SZP.34.2018/ oferuję 
realizację całości przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości: 
 

 

 cena netto: .............................zł., 

 słownie:....................................................................................................zł. 

 cena brutto: ............................zł.,   

słownie:....................................................................................................zł. 

 zastosowana stawka podatku  VAT: .............%. 

 
 
 
 
 Oświadczamy, iż posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem zamówienia oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobowym 
umożliwiającym realizację zamówienia,  

 
 Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej 

wykonanie zamówienia,  
 
 Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy 

akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej 
oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych oraz 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
 
 
 
 

 
                                                             _________________________ 

                                                                                                (podpis i pieczątka wykonawcy 
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Załącznik Nr 2 /Wzór Umowy/ 
 

Umowa Nr 1.OiN.033.SZP.34.2018 
zawarta w dniu…………11.2018 r. w Kozienicach pomiędzy Powiatem Kozienickim z siedzibą 
w Kozienicach,  
26-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 28, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego, w 
imieniu, którego działają: 
1. Andrzej Jung  -  Starosta Powiatu Kozienickiego 
2. Krzysztof Stalmach  -  Wicestarosta Powiatu Kozienickiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kozienickiego Kamila Banasia, 
zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 
 

......................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

........................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 
§1. 

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, monitora oraz 
oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach o parametrach i ilościach oraz 
warunkach jak zostało to ujęte w załączniku nr 3 do zapytania cenowego pod nazwą: „Zakup wraz z 
dostawą sprzętu komputerowego, monitora oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach” z dnia 08.11.2018 r. /OiN.033.SZP.34.2018/. 

 

§2. 
Jako termin realizacji zamówienia Zamawiający ustala okres od dnia podpisania umowy do dnia 
22.11.2018 r. Dostawca zobowiązany jest w oferowanej cenie ująć wszystkie koszty związane 
z realizacją zamówienia wraz z podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego 
w stanie nieuszkodzonym, pozbawionym wad oraz gotowym do użytkowania. Przedmiot 
zamówienia będzie dostarczony bezpośrednio do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

 

§3. 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot objęty umową cenę brutto: 
…………………………………, słownie:………………………………………………………………………………………………………… 

 

§4. 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie 14 dni od momentu otrzymania 
przedmiotu umowy i faktury VAT. 
Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych 
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów. 

§5. 
1. Płatności za zrealizowanie przedmiotu umowy Zamawiający dokona przelewem na rachunek 

Wykonawcy ze środków Powiatu Kozienickiego w ciągu 14 dni od dostarczenia przedmiotu 
umowy oraz faktury VAT. 

2. Wystawiona faktura powinna posiadać następującą treść:  
 
„Nabywca: Powiat Kozienicki  
ul. Kochanowskiego 28  
26-900 Kozienice 
NIP: 812-190-76-83  
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kozienicach  
ul. Kochanowskiego 28  
26-900 Kozienice” 



4 | S t r o n a  
 

§6. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność zrealizowanego zamówienia z opisem 
przedmiotu zamówienia i wymaganiami Zamawiającego. 

§7. 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne; 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w kwocie 2.000,00zł, 
brutto, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego – w kwocie 2.000,00 zł. brutto. 
Strony mają prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu Cywilnego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§8. 
Strony postanawiają, że w przypadku opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych, 
przysługują im odsetki za opóźnienie w zapłacie według ogólnie obowiązujących zasad. 
Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody dłużnika przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 

 
§9. 

W razie wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, której jakość nie odbiega od wymagań Zamawiającego. 
W razie wystąpienia sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego. 
 

§10. 
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Emil Madejski, tel.: (48) 611-73-66 
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest:………………………………………, tel.:…………………………. 

 
§11. 

Zamawiający ma prawo do bezpłatnej konsultacji z działem technicznym dystrybutora przez okres 
obowiązywania umowy telefonicznie bądź droga mailową. 

 
§12. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest Sąd Rejonowy w Kozienicach.  

 
§13. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 
§14. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
       
 
 
 
         Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 
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                                                                                               Załącznik Nr 3 /Opis przedmiotu zamówienia/ 

 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy podania w ofercie nazwy producenta, pełnych nazw 
oferowanego sprzętu (również typ, model, numer katalogowy) oraz oprogramowania w taki 
sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy zaoferowany sprzęt i oprogramowanie spełnia 
wymagania określone w niniejszej specyfikacji. 
 
CZĘŚĆ 1 – Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem A – wymagania minimalne – szt.6 
 

Rodzaj komputera Stacja robocza typu desktop (komputer PC) przeznaczona do pracy 
biurowej i naukowej 

Płyta główna Posiadająca co najmniej: 
 PCIe X16 x 1; 
 PCIe X1 x 2; 
 PCI x 1; 

 
Liczba gniazd pamięci RAM 

 min. 2 

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 
 min. 64GB  

Obsługa częstotliwości pracy pamięci: 
 2133 MHz 
 2400 MHz 
 2666 MHz 

 
Rodzaje złącz napędów  

 min. 4x SATA 3.0  
 min. 1x M2  

Złącza na panelu tylnym  

 min. 1x VGA 
 min. 1x HDMI  

 min. 4x USB 2.0 

 min. 1x RJ-45   
 wejście audio – x 2; 

 wyjście audio – x1 ; 
 

Procesor Procesor klasy x86-64, min. sześciodzeniowy uzyskujący  w teście 
Passmark - CPU Mark wynik min.: 15000 (wynik musi znajdować 
się na stronie www.cpubenchmark.net) 
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Pamięć operacyjna 16 GB z możliwością późniejszego rozszerzenia do 64 GB 

Pamięci masowe Dysk SSD: 
 Pojemność: min. 256 GB  
 Prędkość odczytu: min. 1550 MB/s 
 Prędkość zapisu: min. 850 MB/s 
 Zawierający partycję typu „recovery” umożliwiającą 

odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze 

 
Dysk twardy HDD: 

 Pojemność min. 1 TB 
 Prędkość obrotowa: min 7200 obr./min.  
 Cache: min. 64MB  

Karta graficzna  Częstotliwość bazowa: min. 350 MHz 
 Częstotliwość podwyższona: min. 1,1 GHz 
 Rozmiar pamięci video: współdzielony 
 Magistrala : 64/128 Bit 
 Obsługa: OpenGL 4.5; DirectX 12 
 Liczba obsługiwanych wyświelaczy: min.2 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 

Komunikacja sieciowa  Karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s – RJ 45; 
 Karta sieciowa WLAN obsługująca standardy ac/a/b/g/n; 

Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD+/-RW; 

Zasilacz  Moc: min. 290 W 
 Posiadający funkcję APFC 
 Posiadajacy certyfikat EPAT min. Bronze 
 Zapewniający poprawną pracę komputera z pełnym 

obciążeniem w trybie ciągłym  

Obudowa i wyposażenie 
dodatkowe 

 Typu tower 
Porty na panelu czołowym: 
 min. 2 x USB 3.0 
 wejście audio x1 (combo); 
 Czytnik kart pamięci na froncie obudowy osługujący karty 

SD, SDHC; 
 Autonomiczny moduł TPM 2.0 

System operacyjny Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 
Professional PL 64 bit; Wymagany do pracy z posiadanymi 
aplikacjami firmy Geobid Ewopis, Ewmapa, Ośrodek, RciWN, 
Mienie, Bank Osnów. 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS informacji o: 
 modelu komputera, 
 numerze seryjnym, 



7 | S t r o n a  
 

 zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni 
 ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, 
 napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA 

 
Dostęp z poziomu BIOS do ustawień: 

 wyłączenia portów USB zaówno przednich jak i tylnych; 
 Umożliwia włączanie modułu zabezpieczeń Trusted 

Platform Module (TPM) podczas testu POST 
 wyłączenia portów SATA 
 monitoringu parametrów termicznych wraz z 

alarmowaniem 
 włączenia/wyłączenia technologii wirtualizacji 
 usuwanie danych za pośrednictwem systemu BIOS 

(Bezpieczne kasowanie) 

Gwarancja Preferowane 36 miesięcy lub więcej, minimum 24 miesięcy. 

Oprogramowanie Zainstalowane sterowniki wszystkich urządzeń wewnętrznych 
komputera w wersjach nie starszych niż 6 miesięcy lub 
najnowszych. 

Dodatkowe wymagania  Klawiatura QWERTY przewodowa w tym samym kolorze co 
obudowa 

 Mysz przewodowa USB laserowa lub optyczna w tym 
samym kolorze co obudowa 

 Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z 
najnowszych linii produktowych. 

 Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz 
wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą 
instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp). 

 Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do 
działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności 
bezterminowymi licencjami na używanie tych 
funkcjonalności. 

Certyfikaty, normy, legalność 1. Stacja robocza musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 dla 
komputerów (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D1402) lub równoważnej. 
2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki. 
3. Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na 
oferowanym modelu stacji roboczej (oświadczenie Wykonawcy lub 
np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności 
oferowanego modelu komputera z zainstalowanym systemem 
operacyjnym). 

Legalność Poprzez realizację zamówienia Dostawca oświadcza, że 
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oprogramowanie zainstalowane fabrycznie na komputerze jest 
oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. 
 
W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego 
oprogramowania lub jego elementów, Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od daty ujawnienia tego 
faktu, a dostawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w terminie 
3 dni od daty odstąpienia od umowy. 
 
Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym 
organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. 

 
CZĘŚĆ 2 – Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem B – wymagania minimalne – szt.5 
 

Rodzaj komputera Stacja robocza typu desktop (komputer PC) przeznaczona do pracy 
biurowej i naukowej 

Płyta główna Posiadająca co najmniej: 
 PCIe X16 x 1; 
 PCIe X1 x 2; 
 PCI x 1; 

 
Liczba gniazd pamięci RAM 

 min. 2 

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 
 min. 64GB  

Obsługa częstotliwości pracy pamięci: 
 2133 MHz 
 2400 MHz 
 2666 MHz 

 
Rodzaje złącz napędów  

 min. 4x SATA 3.0  
 min. 1x M2  

Złącza na panelu tylnym  

 min. 1x VGA 
 min. 1x HDMI  

 min. 4x USB 2.0 

 min. 1x RJ-45   
 wejście audio – x 2; 

 wyjście audio – x1 ; 
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Procesor Procesor klasy x86-64, min. sześciodzeniowy uzyskujący  w teście 
Passmark - CPU Mark wynik min.: 12000 (wynik musi znajdować 
się na stronie www.cpubenchmark.net) 

Pamięć operacyjna 8 GB z możliwością późniejszego rozszerzenia do 64 GB 

Pamięci masowe Dysk SSD: 
 Pojemność: min. 256 GB  
 Prędkość odczytu: min. 1550 MB/s 
 Prędkość zapisu: min. 850 MB/s 
 Zawierający partycję typu „recovery” umożliwiającą 

odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie 
zainstalowanego na komputerze 

 
Dysk twardy HDD: 

 Pojemność min. 1 TB 
 Prędkość obrotowa: min 7200 obr./min.  
 Cache: min. 64MB  

Karta graficzna  Częstotliwość bazowa: min. 350 MHz 
 Częstotliwość podwyższona: min. 1,1 GHz 
 Rozmiar pamięci video: współdzielony 
 Magistrala : 64/128 Bit 
 Obsługa: OpenGL 4.5; DirectX 12 
 Liczba obsługiwanych wyświelaczy: min.2 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition. 

Komunikacja sieciowa  Karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s – RJ 45; 
 Karta sieciowa WLAN obsługująca standardy ac/a/b/g/n; 

Napęd optyczny Wbudowany napęd DVD+/-RW; 

Zasilacz  Moc: min. 290 W 
 Posiadający funkcję APFC 
 Posiadajacy certyfikat EPAT min. Bronze 
 Zapewniający poprawną pracę komputera z pełnym 

obciążeniem w trybie ciągłym  

Obudowa i wyposażenie 
dodatkowe 

 Typu tower 
Porty na panelu czołowym: 
 min. 2 x USB 3.0 
 wejście audio x1 (combo); 
 Czytnik kart pamięci na froncie obudowy osługujący karty 

SD, SDHC; 
 Autonomiczny moduł TPM 2.0 

System operacyjny Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 
Professional PL 64 bit; Wymagany do pracy z posiadanymi 
aplikacjami firmy Geobid Ewopis, Ewmapa, Ośrodek, RciWN, 
Mienie, Bank Osnów. 



10 | S t r o n a  
 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS informacji o: 
 modelu komputera, 
 numerze seryjnym, 
 zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu i ilości rdzeni 
 ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem, 
 napędach lub dyskach podłączonych do portów SATA 

 
Dostęp z poziomu BIOS do ustawień: 

 wyłączenia portów USB zaówno przednich jak i tylnych; 
 Umożliwia włączanie modułu zabezpieczeń Trusted 

Platform Module (TPM) podczas testu POST 
 wyłączenia portów SATA 
 monitoringu parametrów termicznych wraz z 

alarmowaniem 
 włączenia/wyłączenia technologii wirtualizacji 
 usuwanie danych za pośrednictwem systemu BIOS 

(Bezpieczne kasowanie) 

Gwarancja Preferowane 36 miesięcy lub więcej, minimum 24 miesięcy. 

Oprogramowanie Zainstalowane sterowniki wszystkich urządzeń wewnętrznych 
komputera w wersjach nie starszych niż 6 miesięcy lub 
najnowszych. 

Dodatkowe wymagania  Klawiatura QWERTY przewodowa w tym samym kolorze co 
obudowa 

 Mysz przewodowa USB laserowa lub optyczna w tym 
samym kolorze co obudowa 

 Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z 
najnowszych linii produktowych. 

 Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz 
wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą 
instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp). 

 Sprzęt musi być dostarczony ze wszystkimi niezbędnymi do 
działania i zapewnienia wymaganych funkcjonalności 
bezterminowymi licencjami na używanie tych 
funkcjonalności. 

Certyfikaty, normy, legalność 1. Stacja robocza musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.1 dla 
komputerów (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D1402) lub równoważnej. 
2. Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki. 
3. Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego na 
oferowanym modelu stacji roboczej (oświadczenie Wykonawcy lub 
np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności 
oferowanego modelu komputera z zainstalowanym systemem 
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operacyjnym). 

Legalność Poprzez realizację zamówienia Dostawca oświadcza, że 
oprogramowanie zainstalowane fabrycznie na komputerze jest 
oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. 
 
W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego 
oprogramowania lub jego elementów, Zamawiający ma prawo 
odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od daty ujawnienia tego 
faktu, a dostawca zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w terminie 
3 dni od daty odstąpienia od umowy. 
 
Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane właściwym 
organom w celu wszczęcia stosownych postępowań. 

 
 
CZĘŚĆ 3 – Monitor komputerowy – wymagania minimalne – 1 szt. 
 

Przekątna ekranu Min. 24,1” 

Rozdzielczość  Min. 1920 x 1200 (WUXGA) 

Proporcje ekranu 16:10 

Czas reakcji max. 5 ms 

Jasność min. 300 cd/m2  

Kąt widzenia w poziomie 
 

min. 178 stopni 

Kąt widzenia w pionie 
 

min. 178 stopni 

Rodzaj matrycy LED, IPS, matowa 

Złącza Min: 
 VGA (D-sub) - 1 szt. 
 HDMI - 1 szt. 
 DVI-D - 1 szt. 
 DisplayPort - 1 szt. 
 Wyjście audio - 1 szt. 
 Wejście audio - 1 szt. 
 USB 3.0 - 2 szt 

Kolor Czarny, grafitowy lub szary (w tym samym kolorze co obudowa 



12 | S t r o n a  
 

komputera) 

Inne Regulacja kąta pochylenia ekranu; 
Wbudowane głośniki; 
Regulacja kąta pochylenia; 
Regulacja wysokości; 
Regulacja kąta obrotu; 
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym 
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 
substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 
jednostki. 

Gwarancja Preferowane 36 miesięcy lub więcej, minimum 24 miesięcy. 
 
CZĘŚĆ 4 – Oprogramowanie biurowe Microsoft Office dla Użytk. Domowych i Małych Firm 
32/64 bit PL lub równowazny– wymagania minimalne – 1 szt. 
 
Opis równoważności dla oprogramowania typu MS Office PL:  
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: 
 a. edytor tekstu,  
b. arkusz kalkulacyjny, 
c. program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,  
d. program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 
kontaktami i zadaniami);  
2. Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego 
samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs 
oraz ten sam jednolity sposób obsługi;  
3. Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i 
podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; 
 4. Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, 
xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych 
(zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy 
między tymi obiektami i kolorów); 
 5. Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz 
formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 
oraz MS Office 2016 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów;  
6. Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; 
7. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory; 
8. Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich 
elementów; 
 9. Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza 
kalkulacyjnego; 
 10.Posiadać pełną kompatybilność z systemami operacyjnymi: a. MS Windows 7 (32 i 64-bit), b. MS 
Windows 8 (32 i 64-bit), c. MS Windows 8.1 (32 i 64-bit), d. MS Windows 10 (32 i 64-bit). 
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CZĘŚĆ 5 – Skaner dokumentów A3 – wymagania minimalne – 1 szt. 
 
 
 

Typ skanera 
 dokumentowy 
 płaski 
 Duplex 

Format skanowania  min A3 
Element światłoczuły CIS 
Optyczna rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi 

Głębia koloru 
 wejściowe: 48 bit 
 wyjściowe: 24 bit 

Sposób podawania dokumentów płaski i ADF (automatyczny) 
Pojemność ADF min 50 arkuszy 

Pionowy wymiar obszaru skanowania 
 ADF: min. 210 mm; max 420 mm 
 płaski: 420 mm 

Poziomy wymiar obszaru skanowania 
 ADF: min. 148 mm; max 297 mm 
 płaski: 297 

Prędkość skanowania (300dpi) kolor  jednostronnego: min 30 ppm, dwustronnego min 60 
obr./min 

Prędkość skanowania (200dpi) kolor  jednostronnego: min 50 ppm dwustronnego 100 
obr./min 

Złącza zewnętrzne  Min.  USB 2.0 
Obsługiwane systemy operacyjne  Win XP / Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 
Sterowniki  TWAIN / ISIS 

Dodatkowe informacje 

 Oprogramowanie do obróbki oraz zarządzania 
skanami 

 Funkcja przycinania jednocześnie  wielu 
skanowanych obrazów 

 System wykrywania błędów 
Rekomendowane dzienne obciążenie Min. 5000 arkuszy 
Zasilanie 100-240V AC 
Gwarancja producenta Min. 24 miesiące 

 


