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Nidzica, 07.10.2014 r. 

Załącznik Nr 1 

DO–0320–1/2014 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na 

„Dostawę komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i oprogramowania dla Powiatowego 

Urzędu Pracy w Nidzicy”. 

 

1. Komputer All-In-One (AIO) – 18 szt. 

 

Producent / firma:……………………….. Typ / Model: …………………………. 
 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne dla parametrów 

AIO 
Parametry oferowane 

(Opisać podać zakres) 

1.  Typ Komputer stacjonarny zintegrowany z 
monitorem. W ofercie wymagane jest podanie 
modelu, symbolu oraz producenta komputera 

 

2.  Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb 
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 
aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu 
oraz poczty elektronicznej 

 

3.  Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną 
grafiką, osiągający w teście PassMark CPU 
Mark wynik min. 5000 punktów (testy z dnia 
2014-09-22) wydruk dołączyć do oferty. 

 

4.  Pamięć 
operacyjna 

4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy 
do min 16GB, minimum jeden slot wolny na 
dalszą rozbudowę  

 

5.  Parametry 
pamieci masowej 

Min. 500 GB SATA 5400 obr./min 
 

 

6.  Grafika Grafika zintegrowana z procesorem powinna 
umożliwiać pracę na trzech monitorach 
jednocześnie. 
 

 

7.  Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja 
sygnału cyfrowego na analogowy i 
analogowego na cyfrowy dedykowane przyciski 
na zewnątrz obudowy do 
zwiększania/zmniejszania siły głosu, 
wbudowane dwa głosniki min 2W. Wbudowany 
w obudowę matrycy cyfrowy mikrofon  

 

8.  Obudowa  Typu All-in-One zintegrowana z monitorem 
max. 20”  

 Obudowa musi umożliwiać zastosowanie 
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
lub kłódki (oczko w obudowie do założenia 
kłódki) 

 Zasilacz zewnętrzny o mocy max 180 W  

 Suma wymiarów obudowy nie może 
przekraczać 95cm bez podstawy 
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9.  Monitor - Max. 20” TN WLED HD+ (1600x900)  
zintegrowany z obudową, matowa, 

 

10.  Zgodność z 
systemami 
operacyjnymi i 
standardami 

Oferowane modele komputerów muszą 
posiadać certyfikat producenta 
oprogramowania, potwierdzający poprawną 
współpracę oferowanych modeli komputerów z 
oferowanym systemem operacyjnym  (załączyć 
wydruk ze strony producenta oprogramowania) 

 

11.  BIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, z 
wbudowaną obsługą za pomocą klawiatury i 
myszy. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:  

 wersji BIOS,  

 nr seryjnym komputera wraz z datą 
jego wyprodukowania,  

 ilości i sposobu obłożenia slotów 
pamięciami RAM,  

 typie procesora wraz z informacją o 
ilości rdzeni, wielkości pamięci cache 
L2 i L3,  

 pojemności zainstalowanego dysku 
twardego 

 rodzajach napędów optycznych 

 MAC adresie zintegrowanej karty 
sieciowej 

 kontrolerze audio 

 zainstalowanej karcie graficznej 
Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz 
blokowania startu systemu operacyjnego, 
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła 
nawet w przypadku odłączenia wszystkich 
źródeł zasilania i podtrzymania BIOS). 
Możliwość ustawienia karty sieciowej w trybie 
PXE boot, oraz możliwość 
włączenia/wyłączenia Wake on Lan. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-
owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń 
Możliwość kontrolowania urządzeń 
wykorzystujących magistralę komunikacyjną 
PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych 
podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli 
Zamawiający rozumie funkcjonalność 
polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów 
PCI. 
Możliwość, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie 
systemu, administratora oraz dysku twardego 
oraz możliwość ustawienia następujących 
zależności pomiędzy nimi: brak możliwości 
zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora. 
Musi posiadać możliwość ustawienia 
zależności pomiędzy hasłem administratora a 
hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe 
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wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po 
podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma 
wymuszać podanie hasła administratora przy 
próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy 
zostało podane hasło systemowe. 
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej 
karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu 
szeregowego z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych 
do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no 
BOOT”, czyli podczas startu komputer nie 
wykrywa urządzeń bootujących typu USB, 
natomiast po uruchomieniu systemu 
operacyjnego porty USB są aktywne. 

12.  Certyfikaty i 
standardy 

 Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 
(załączyć do oferty)  

 Deklaracja zgodności CE (załączyć do 
oferty) 

 Energy Star min. 5.0 - wymagany 
certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego 
modelu komputera w  internetowym 
katalogu http://www.eu-energystar.org lub 
http://www.energystar.gov   – dopuszcza 
się wydruk ze strony internetowej  

 

13.  Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona 
zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji 
obserwatora w trybie jałowym dysku twardego 
(IDLE) wynosząca maksymalnie 21 dB 
(załączyć oświadczenie producenta) 

 

14.  Warunki 
gwarancji 

5-letnia gwarancja producenta świadczona na 
miejscu u zamawiającego. Uszkodzone dyski 
pozostają w posiadaniu zamawiającego. 
 
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 nie wywiązywania się  
z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem. 

 

15.  Wsparcie 

techniczne 

producenta 

Możliwość telefonicznego sprawdzenia 
konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Dostęp do najnowszych sterowników i 
uaktualnień na stronie producenta zestawu 
realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty 
należy dołączyć link strony. 

 

16.  System 

operacyjny  

Zainstalowany system operacyjny Windows 7 
Professional PL (64bit) + nośnik. 
Licencja na Microsoft Windows 8.1 
Professional PL (64bit) + nośnik. System 
operacyjny niewymagający aktywacji za 

 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.energystar.gov/
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pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft. 

17.  Wymagania 
dodatkowe 

1. Płyta główna zaprojektowana i 
wyprodukowana na zlecenie producenta 
komputera, dedykowana dla danego 
urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza 
DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM, 2 
złącza SATA 3.0. 

2. Wbudowane porty: Min. 6 portów USB 
wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, w 
tym. min. 2 x USB 3.0 i minimum dwa 
porty USB z boku obudowy, port sieciowy 
RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście 
mikrofonu. Mikrofon i kamera w obudowie 
matrycy. Czytnik kart multimedialnych 
obsługujący min. karty: Secure Digital 
(SD), SDXC, SDHC, Multi Media Card 
(MMC). Wymagana ilość i rozmieszczenie 
(na zewnątrz obudowy komputera) portów 
oraz złączy nie może być osiągnięta w 
wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

3. Min. trzy przyciski do obsługi menu z boku 
obudowy. 

4. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 
45, zintegrowana z płytą główną, 
wspierająca obsługę WoL (funkcja 
włączana przez użytkownika), PXE 2.1. 

5. Karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/n 
6. Klawiatura USB w układzie polski 

programisty. 
7. Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami 

oraz rolką (scroll). 
8. Nagrywarka typu SLIM DVD +/-RW z 

tacką, wyklucza się napędy szczelinowe. 

 

 

2. Urządzenie wielofunkcyjne – 3 szt. 

 

Producent / firma:……………………….. Typ / Model: …………………………. 

 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne dla parametrów 

urządzenia wielofunkcyjnego 
Parametry oferowane 

(Opisać podać zakres) 

1.  Opis urządzenia Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne 
A4, drukarka, skaner, fax, moduł 
automatycznego druku dwustronnego 

 

2.  Szybkość druku 
A4 

Min. 40 str./min.  

3.  Czas pierwszego 
wydruku 

Do 6 sekund  

4.  Rozdzielczość 
druku 

1200x1200dpi  

5.  Miesięczny 
maksymalny cykl 
pracy 

Min. 80000 stron.  

6.  Obsługiwane 
czcionki 

87  skalowalnych czcionek PCL, 136 czcionek 
PostScript, czcionki bitmapowe PCL, OCR-A/B, 
kody kreskowe USPS ZIP 

 

7.  Podawanie 
papieru 

Pojemnik 1: 250 arkuszy Podajnik uniwersalny: 
100 arkuszy 

 

8.  Maksymalna Min. 880 arkuszy  
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pojemność 
podajników 
papieru 

9.  Obsługiwane 
formaty 

A4, A5, B5, A6; Koperty (C5, C6, DL, Com-9, 
Com-10, Monarch), format niestandardowy 
(długość do 1321mm w tym banery); 

 

10.  Automatyczny 
druk dwustronny 

Tak  

11.  Procesor Min. 330 MHz  

12.  Pamięć RAM Min. 256 MB  

13.  Rozdzielczość 
skanowania 

Min. 600dpi  

14.  Szybkość 
skanowania 

Min. 37 str./min w czerni, min. 10 str./min. w 
kolorze 

 

15.  Automatyczny 
podajnik 
dokumentów 

Tak min. 50 arkuszy.  

16.  Skanowanie do FTP, HTTP, USB, Email, TWAIN, CIFS, FAX  

17.  Format pliku 
skanowanego 

TIFF, JPEG, XPS, PDF, BMP, GIF,PNG,  

18.  Czas wykonania 
pierwszej kopii 

Max. 11 sekund  

19.  Szybkość 
kopiowania 

Min. 40 kopii/min.  

20.  Rozdzielczość 
kopiowania 

600x600dpi  

21.  Szybkość Faxu Min. 33 kbps  

22.  Zlacza Min. RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX Line  

23.  Pamięć Min. 4MB (min. 199 stron).  

24.  Panel LCD Tak. Wbudowany rozdzielczość min. 320x128  

25.  Klawiatura Tak. 12 klawiszy alfanumerycznych, 4 przyciski 
funkcyjne, 6 klawiszy nawigacyjnych 

 

26.  Interfejsy 1 x 10/100 TX Ethernet,  1 x USB 2.0,   

27.  Kompatybilność z 
systemami 
operacyjnymi 

XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-
bit) / Server 2008 (32-bit & 64-bit) / Server 
2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-
bit & 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2 

 

28.  Ergonomia Waga max. 20kg, wymiary max. 
460x430x430mm, poziom emitowanego hałasu 
w trakcie pracy max 60db(A) zużycie energii 
max 1000W. 

 

29.  
Gwarancja 

Min. 36 miesięcy na miejscu eksploatacji 
sprzętu z naprawą w ciągu 24 godzin od 
zgłoszenia usterki 

 

30.  Wymagania 
dodatkowe 

Urządzenie dostarczone z tonerem startowym 
oraz dodatkowym tonerem o wydajności min. 
7000 str. a także bębnem o wydajności 25000 
stron. 

 

 

3. Microsoft OfficeStd 2013 OLP NL Gov – 7 szt. 
Oprogramowanie Microsoft Office 2013 Standard dostarczone w ramach otwartej licencji zbiorowej dla 
instytucji rządowych. Licencja bezterminowa. 


