ZAŁĄCZNIK NR 1 A
Szczegółowa specyfikacja zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego,
drukującego i kopiującego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Międzyrzeczu, ul. Marcinkowskiego 22, 66-300 Międzyrzecz, dla następujących
pracowni/laboratorium:
1) pracowni logistyczno-spedycyjnej,
2)laboratorium inteligentne domy,
3) pracowni informatycznej.
2. Zamawiający wymaga, aby:
1) przedmiot umowy był fabrycznie nowy, nieużywany i nieeksponowany na wystawach lub
imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy,
dopuszczony do obrotu, spełniający normy CE, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz
roszczeń osób trzecich,
2) przedmiot umowy był zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Uwaga:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych - z zachowaniem przez
Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ. Użyte w specyfikacji określenia wskazujące
ewentualne znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy
odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do
opisanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów
użytkowych, funkcjonalnych, wizualnych, materiałowych, jakościowych, które muszą być na
poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania „równoważne” co do przedmiotu zamówienia wskazanego
w SIWZ przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać poprzez przedstawienie
stosownych dowodów (np. specyfikacji technicznych zawierających nazwę części,
zestawienia parametrów, cech i funkcjonalności proponowanego sprzętu równoważnego), iż
oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Zawarte w niniejszej SIWZ wraz załącznikami informacje na temat parametrów i funkcji są
danymi minimalnymi - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów o rozszerzonych
funkcjach i lepszych parametrach, pod warunkiem, iż spełniają one minimalne wymagania
określone w niniejszym zamówieniu.
1. Notebooki wraz z oprogramowaniem dodatkowym - 45 szt.
Szczegółowy opis

TFT o przekątnej minimalnej 15.6” LED HD o minimalnej rozdzielczości
1366x768 (16:9), z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare",
Ekran
wyposażony w technologię zmniejszającą ilość odbijanego światła na
ekranie.
Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 4000 punktów w
Wydajność/ Procesor teście Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na
stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie
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wcześniejszy niż 01.01.2018). W ofercie wymagane podanie producenta
i modelu procesora.
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych
rekomendowany przez producenta procesora.
Preferowane kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.
Klapa serwisowa umożliwiająca bezpośredni dostęp do dysków HDD, SSD
Obudowa
oraz pamięci RAM, bez konieczności odkręcania całej dolnej pokrywy
notebooka.
Minimalne wymagania: 1x 4GB DDR4 2133 Mhz (pamięć RAM rozszerzalna
Pamięć RAM
do 32GB). 1 slot wolny.
Minimalne wymagania: 1x 256GB SSD
Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować
się obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:
Dysk twardy
- systemu operacyjnego
- oprogramowania antywirusowego
Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego,
zainstalowanego i skonfigurowanego w/w oprogramowania.
Zintegrowana ze wspraciem dla OpenGL 4.5, OpenCL 1.2, Microsoft
DirectX 12. Powinna osiągać w teście wydajności: PassMarkPerformanceTest
Karta graficzna
wynik min. 850 punktów w G3D Mark (wynik dostępny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php)
(na
dzień
nie
wcześniejszy niż 01.01.2018).
Minimalne wymagania: Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane
Karta dźwiękowa
dwa głośniki 2W stereo oraz cyfrowy mikrofon
Połączenia i karty Minimalne wymagania: Karta sieciowa LAN 10/100/1000 LAN (WOL Ready)
sieciowe
WLAN 802.11 ac/a/b/g/n wraz z Bluetooth 4.0
Parametry minimalne:
1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)
1 x Czytnik Kart pamięci SD™
2 x USB 3.0 (1 port z możliwością ładowania przy wyłączonym notebooku)
1 x USB 2.0
Porty/złącza
1 x USB 3.1 Type-C Gen.1
(wbudowane)
1 x VGA
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Minimalne
wymagania:
Pełnowymiarowa
z
wydzielonymi
pełnowymiarowymi klawiszami numerycznymi w prawej części klawiatury, w
Klawiatura
układzie US-QWERTY, polskie znaki zgodne z układem MS Windows "polski
programistyczny", klawiatura musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy
i lewy). Klawiatura typu CHICLET.
Urządzenie
Minimalne wymagania: Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w
wskazujące
obudowę notebooka
Wbudowana, o minimalnych parametrach:
Kamera
- HD 1280 x 720 rozdzielczość
- 720p HD audio/video nagrywanie.
Napęd optyczny
Min. 8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny.
Bateria
Minimalne wymagania: Litowo-jonowa – czas pracy min. 8 h
Minimalne wymagania: Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V
Zasilacz
50/60Hz, max 50W.
Chipset
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Bezpieczeństwo

Gwarancja

System operacyjny

Minimalne wymagania:
- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.
- Złącze typu Kensington Lock.
a) Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące. Wymagane jest
dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub
producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
b) Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy.
c) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub
autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane
oświadczenie producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce)
potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub
Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie należy
dołączyć do oferty).
d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego
partnera serwisowego producenta komputera. Oświadczenie producenta
sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) należy dołączyć do oferty.
e) Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni
robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane
poprzez stronę www lub telefoniczne.
Minimalne wymagania:
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu
tablet lub monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym
modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym
polskim i angielskim
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji
pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą
skrótów klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki
Internetowe
6. 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,
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy:
menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.
słabo widzących).
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu
peer-to-peer.
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13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji
o minimum 4 miesiące.
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników.
15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w
chmurze.
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych
znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z
prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z
poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia
sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z
komputerem.
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów
(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą
niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup);
automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego
przywrócenia wersji wcześniejszej.
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio
zapisanej postaci.
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego
z pozostawieniem plików użytkownika.
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów
identyfikacyjnych sprzętu)."
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z
działaniem systemu operacyjnego.
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
28. 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.).
29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby
automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie
bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a
niezarządzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o
certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu
TPM
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33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure
Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez
wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez moduł TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji
roboczej.
A) Oprogramowanie pozwalające na:
- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów
- Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD
5220.22M
- Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym
można przechowywać poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie
PSD można uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła.
- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł
dostępu, Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń.

Oprogramowanie
dodatkowe

Certyfikaty
standardy

B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci,
pozwalające minimum na:
- Zarządzanie regułami
- Szeregowanie i alarmy
- Zarządzanie zapasami
- Kwerendy i raporty
- Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością eksportu danych do
pliku xls.)raz w tygodniu bez konieczności dokonywania spisu lokalnie lub
zdalnie.
Wygenerowany raport musi zawierać:
a) numer seryjny komputera,
b) informacje o zainstalowanym dysku HDD,
c) informacje o zainstalowanym systemie,
d) informacje o zainstalowanym procesorze,
e) informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM,
Oferowane oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z
oferowanym sprzętem. W ofercie należy podać nazwę oferowanego
oprogramowania dodatkowego.
Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
i Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0
(załączyć wydruk ze strony Energy Star).
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Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika,
najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej
producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do
oferty należy dołączyć link strony.
B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu
dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio
Wsparcie techniczne
z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po
producenta
podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu Komputera.
C) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta
były przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem
oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji.
D) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczą
urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego
komputera.
Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać
wsparcie producenta komputera.
ZARZADZANIE KLASĄ
* Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera
Nauczyciela.
* Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów.
* Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów
Uczniów na początku lekcji.
* Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi.
* Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji.
* Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie
komputera.
* Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał
rzeczywisty układ klasy.
* Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu
Oprogramowanie do
niezbędnych funkcji.
zarządzania mobilną
* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i
pracownią
dobrego zachowania
komputerową
* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel
potrzebuje pomocy technicznej
ZARZADZANIE DRUKOWANIEM
* Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie.
* Ograniczenie ilości drukowanych stron.
* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania.
* Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek.
* Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki.
* Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń
korzysta z drukarki.
ZARZADZANIE URZĄDZENIAMI
* zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB.
* Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD.
* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych.
REJESTR UCZNIÓW
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* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego
Ucznia na początku lekcji.
* Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu.
* Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po
ikonie danego Ucznia.
* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup
Uczniów.
PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW
Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na
górze ekranu każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny,
ukryty lub by ukrywał się automatycznie.
Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej
lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych
aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji;
pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek
informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela.
PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW
* Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu.
* Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu.
* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia.
TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU)
* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom.
* Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom.
* Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom.
* Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym
Uczniom.
* Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów.
* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych.
* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do
późniejszego odtworzenia.
PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA)
Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do
adnotacji, wspomagających
prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele
więcej.
WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA
Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze
stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania
dla efektywniejszej współpracy w klasie.
WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU
Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z
przeglądarka na komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje
Nauczyciela w witrynie.
LIDERZY GRUP
Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić
funkcje Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja
pokazuje wizualny podział Liderów i członków ich grup.
CZAT GRUPOWY LUB 1:1
Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych
Uczniów, z możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są
dostępne emotikony.
AUDIO
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W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos
Nauczyciela. Pomoc audio jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w
opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach czatu.
PREZENTACJA EKRANU UCZNIA
Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie.
Doskonała możliwość podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany
informacji.
PASEK NARZEDZI NAUCZYCIELA
Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny
pasek narzędzi dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek
narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami.
MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM
Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i
bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i
nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia
i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom
bez zakłócania toku lekcji.
PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB
MONITOROWANIA)
* Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie.
* Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych
zestawach.
* Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i
witryny.
* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej
rozdzielczości.
MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW
Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja
musi posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów
internetowych, pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich
treści.
MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM
Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji,
zapewniająca Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez
nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej
aplikacji, Nauczyciel możne monitorować cala klasę oraz szybko i łatwo
kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z
nich.
Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia
zrozumienia tematu przez Uczniów i
przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji.
POMIAR I KONTROLA APLIKACJI
* Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów.
* Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach.
* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym
działaniu.
* Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie.
* Blokowanie działania zabronionych aplikacji.
* Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji.
POMIAR I KONTROLA INTERNETU
* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów.
* Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach.

8

* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym
działaniu.
* Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie.
* Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych.
* Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych.
BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU
Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania
większości wiodących wyszukiwarek
internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie
wyszukiwania.
EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE
Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę
oraz mysz dowolnego Ucznia w
klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz
system operacyjny każdej ze stron.
DZIENNIK UCZNIA
Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia.
Polega ona na tym, że podczas
typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z
lekcja i automatycznie zamieścić w
pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji.
* Cele i szczególy dotyczace lekcji.
* Notatki Nauczyciela.
* Notatki poszczególnych Uczniów.
* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia).
* Wyniki ankiety klasowej lub grupowej.
* Ekrany wirtualnej tablicy.
* Wyniki testów poszczególnych Uczniów.
* Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji.
* Kopie zapisów czatów klasowych.
Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji
omawianych na lekcji, a także jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli
obecni na zajęciach oraz ustrukturowane podsumowanie działań dla
Nauczyciela.
ANKIETOWANIE UCZNIÓW
Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane
podczas lekcji, poprzez szybką
ankietę.
* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych
odpowiedzi.
* Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.
* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów.
* Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom.
TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY
Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy,
korzystając z pytań tekstowych,
obrazowych, audio i wideo.
* Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić.
* Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki.
* 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania.
* Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi.
* Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5).
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* Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie
rzeczywistym.
* Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego
zakończeniu.
* Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi.
* Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej
odpowiedzi).
* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny,
samodzielny program.
BEZPIECZENSTWO:
Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i
autoryzowane korzystanie z oprogramowania. Należeć musi do nich:
* Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest
kompatybilna z innymi.
* Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja
oprogramowania.
* Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy
funkcjonalności, stosownie do potrzeb.
* Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą
korzystać z oprogramowania
nauczycielskiego lub technicznego.
* Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta.
* Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie.
* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu
komputera Ucznia.
Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla
uproszczenia ich zastosowania.
Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń
aplikacji na komputerze każdego Ucznia.
KONSOLA TECHNICZNA
Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole,
by zawsze były one dostępne na potrzeby nauczania. Konsola techniczna,
przeznaczona jest specjalnie dla techników laboratoryjnych i kierowników
sieci.
Konsola techniczna musi umożliwiać:
* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci.
* Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia.
* Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów.
* Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej.
* Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera.
* Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera,
łącznie z latami systemu.
* Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym
komputerze.
* Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela.
* Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie.
* Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas.
* Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji.
* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami.
* Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w
przeciągu kilku sekund.
* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym
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komputerze.
* Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów.
OBSŁUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH:
Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami
bezprzewodowymi, laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet
PC. Zarządzanie komputerami w bezprzewodowym środowisko ma na celu
maksymalizacje efektywności pracy przy zachowaniu parametrów sieci i
urządzeń ją obsługujących.
Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na
dostosowanie przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do
prędkości sieci bezprzewodowej i punktów dostępu.
Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość:
* Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe.
* Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu.
* Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z
komputerami mobilnymi.
* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC.
Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na
zlokalizowanie bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN
lub WAN. Przy pomocy tego nowego, standardowego elementu aplikacji,
bezprzewodowe laptopy Uczniów można zlokalizować i podłączyć z dowolnej
listy klasy, bez względu na ich aktualny adres IP lub podsieć.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Pakietu
aplikacji biurowych.
Pakiet aplikacji biurowych wymagania ogólne:
 Dostępny w architekturze 64-bitowej i 32-bitowej
 Oferowany w polskiej wersji językowej,
 Zgodny z pozostałymi zaoferowanymi komponentami systemu,
 Licencja bezterminowa,
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do testów oferowanego pakietu
aplikacji biurowych przed zawarciem umowy.

Dodatkowe
oprogramowanie –
pakiet
aplikacji
biurowych

Pakiet aplikacji biurowych
minimalne:





musi spełniać następujące wymagania

Pakiet biurowy dostarczony wraz z licencją i nośnikiem.
Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
o Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
o Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom
nieposiadającym umiejętności technicznych.
o Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z
usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie
równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu
operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie
rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego
rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o
ponowne uwierzytelnienie się.
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję
dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia
następujące warunki:
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posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z
Tabelą
B1
załącznika
2
Rozporządzenia
w
sprawie
minimalnych
wymagań
dla
systemów
teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766),
o umożliwia wykorzystanie schematów XML, wspiera w swojej
specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766)
Oprogramowanie
musi
umożliwiać
dostosowanie
dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać
narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do
właściwych odbiorców.
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę
danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń,
język skryptowy),
Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w
języku polskim.
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
o Edytor tekstów
o Arkusz kalkulacyjny
o Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
o Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą
elektroniczną,
kalendarzem,
kontaktami
i zadaniami)
Edytor tekstów musi umożliwiać:
o Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą
języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności
gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty.
o Wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektów graficznych.
o Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając
tabele przestawne).
o Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów,
tabel, rysunków oraz tworzenie spisów treści.
o Formatowanie nagłówków i stopek stron.
o Sprawdzanie pisowni w języku polskim.
o Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.
o Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących
wykonywanie czynności.
o Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
o Wydruk dokumentów.
o Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia
do zarządzania informacją prywatną.
o Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft
Word 2003, 2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej
konwersji wszystkich elementów i atrybutów Dokumentu.
o Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.
o
o
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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.
o Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie
podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
o Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako
środowiska udostępniającego formularze pozwalające zapisać
plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach
Normatywnych i Prawnych.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
o Tworzenie raportów tabelarycznych i wykresów liniowych (wraz
linią trendu), słupkowych, kołowych.
o Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane
liczbowe
oraz
formuły
przeprowadzające
operacje
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje
na danych finansowych i na miarach czasu.
o Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki
XML, webservice).
o Obsługę „kostek OLAP” oraz tworzenie i edycję kwerend
bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę
statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych.
o Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających
dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na
danych z tabeli przestawnych.
o Wyszukiwanie i zamianę danych.
o Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania
warunkowego.
o Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po
takiej nazwie.
o Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących
wykonywanie czynności.
o Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim
formatem.
o Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
o Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych
za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 i
2013 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich
funkcji specjalnych i makropoleceń.
o Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umożliwiać:
o
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Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
 Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego.
 Drukowane w formacie umożliwiającym robienie
notatek.
 Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.
o Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.
o Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
o Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych,
tabel, nagrań dźwiękowych i wideo.
o Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego.
o Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.
o Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.
o Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne są slajdy i notatki prezentera.
o Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007 2010 i 2013.

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi
umożliwiać:
o Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera
pocztowego.
o Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz
określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.
o Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę
elektroniczną.
o Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.
o Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.
o Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu
przypomnienia.
o Zarządzanie kalendarzem.
o Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.
o Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.
o Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich
kalendarzach.
o Zarządzanie listą zadań.
o Zlecanie zadań innym użytkownikom.
o Zarządzanie listą kontaktów.
o Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.
o Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.
Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
o
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2. Notebooki wraz z oprogramowaniem dodatkowym - 4 szt.
Szczegółowy opis
Ekran
Wydajność/
Procesor
Chipset
Obudowa
Pamięć RAM

Dysk twardy

Karta graficzna

Karta dźwiękowa
Połączenia i karty
sieciowe

Porty/złącza
(wbudowane)

Klawiatura
Urządzenie
wskazujące
Kamera

TFT o przekątnej minimalnej 14” LED Full-HD o minimalnej rozdzielczości
1920x1080, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu "glare".
Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 3900 punktów w teście
Passmark - CPU Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż
01.01.2018). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora.
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych
rekomendowany przez producenta procesora.
Preferowane kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje.
Minimalne wymagania: 1x 8GB DDR3L Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do
16GB). 1 slot wolny.
Minimalne wymagania: 256 GB SSD
Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się
obraz zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.:
- systemu operacyjnego
- oprogramowania biurowego
- oprogramowania antywirusowego
Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i
skonfigurowanego w/w oprogramowania.
Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem.
Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci
systemowej. Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 12, Open GL4.4.
Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności PassMark - Video Card
Benchmarks wyniki min. 595 punktów (wynik dostępny:
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający spełnienie
wymogów SIWZ. (wynik od 01.09.2016 do dnia składnia ofert). W ofercie
wymagane podanie producenta i modelu karty graficznej.
Minimalne wymagania: Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa
głośniki 2W stereo oraz cyfrowy mikrofon
Minimalne wymagania:
- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL)
- WLAN 802.11 AC wraz z Bluetooth 4.0 COMBO
Minimalne wymagania:
1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)
1 x Czytnik Kart pamięci SD™
2 x USB 3.0, (1 port z możliwością ładowania przy wyłączonym notebooku) 1 x
USB 2.0,
1 x VGA (D-Sub),
1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo)
1 x HDMI ze wsparciem HDCP
1 x zasilanie DC-in
Minimalne wymagania: Pełnowymiarowa, w układzie US-QWERTY, polskie znaki
zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura musi być
wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). Klawiatura typu CHICLET.
Minimalne wymagania: Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę
notebooka
Minimalne wymagania: Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę

15

Bateria
Zasilacz

Bezpieczeństwo

Gwarancja

System
operacyjny

notebooka Wbudowana, HD o rozdzielczości 1280x720, 720p HD audio/video
Minimalne wymagania: Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę
notebooka Litowo-jonowa – czas pracy min. 5.5h
Minimalne wymagania: Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę
notebooka Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W.
Minimalne wymagania: Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę
notebooka
- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.
- Złącze typu Kensington Lock.
a) Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące. Wymagane jest
dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub
producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku.
b) Gwarancja na baterię min. 12 miesięcy.
c) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego
partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie producenta
sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie
realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
producenta (oświadczenie należy dołączyć do oferty).
d) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego
partnera serwisowego producenta komputera. Oświadczenie producenta
sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) należy dołączyć do oferty.
e) Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w
godzinach od 8:00 do 15:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę
www lub telefoniczne.
Minimalne wymagania:
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:
a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub
monitorach dotykowych
2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym
modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego
3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i
angielskim
4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy
pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów
klawiaturowych lub GUI.
5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe
6. 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,
7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu,
pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików.
8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim
9. Wbudowany system pomocy w języku polskim.
10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np.
słabo widzących).
11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez
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mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego.
12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peerto-peer.
13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu
operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o
minimum 4 miesiące.
14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
użytkowników.
15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w
chmurze.
16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do
uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".
17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych
znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym
urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu
użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy.
18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji
zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang.
quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i
pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji
wcześniejszej.
21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej
postaci.
22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z
pozostawieniem plików użytkownika.
23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych
za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych
sprzętu)."
24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."
25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z
wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego.
26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z
działaniem systemu operacyjnego.
27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami
zapory i regułami IP v4 i v6.
28. 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.).
29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby
automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie
bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a
niezarządzanymi.
30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat
lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu
oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.
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32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM
33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy
odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych.
34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot)
36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane
przeglądarki filtr reputacyjny URL.
37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na
zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
38. Mechanizmy logowania w oparciu o:
a. Login i hasło,
b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat
chroniony poprzez moduł TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN
39. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej.

Oprogramowanie
dodatkowe

A) Oprogramowanie pozwalające na:
- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów
- Zarządzanie identyfikatorem i hasłem do konta on-line
- Zmienianie hasła właściciela TPM
- Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M
- Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można
przechowywać poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie PSD można
uzyskać tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła.
- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł dostępu,
Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń.
B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające
minimum na:
- Zarządzanie regułami
- Szeregowanie i alarmy
- Zarządzanie zapasami
- Kwerendy i raporty
- Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością eksportu danych do
pliku xls.) raz w tygodniu bez konieczności dokonywania spisu lokalnie lub
zdalnie.
Wygenerowany raport musi zawierać:
a) numer seryjny komputera,
b) informacje o zainstalowanym dysku HDD,
c) informacje o zainstalowanym systemie,
d) informacje o zainstalowanym procesorze,
e) informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM,
Oferowane oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne z oferowanym
sprzętem.
W ofercie należy podać nazwę oferowanego oprogramowania dodatkowego.

Certyfikaty i
standardy

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty).
- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0
(załączyć wydruk ze strony Energy Star).
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Wsparcie
techniczne
producenta

Oprogramowanie
do zarządzania
mobilną
pracownią
komputerową

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty).
A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika,
najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu
realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta
komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć
link strony.
B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu
komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego
darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za
pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru
seryjnego komputera lub modelu Komputera.
C) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby
wszystkie elementy zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były
przez niego certyfikowane. Wykonawca niebędący producentem oferowanego
sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego modyfikacji.
D) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczą
urządzenia. Karta powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego
komputera.
Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać
wsparcie producenta komputera.
ZARZADZANIE KLASĄ
* Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera
Nauczyciela.
* Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów.
* Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów Uczniów
na początku lekcji.
* Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi.
* Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji.
* Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera.
* Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty
układ klasy.
* Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu
niezbędnych funkcji.
* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i
dobrego zachowania
* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje
pomocy technicznej
ZARZĄDZANIE DRUKOWANIEM
* Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie.
* Ograniczenie ilości drukowanych stron.
* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania.
* Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek.
* Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki.
* Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń
korzysta z drukarki.
ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI
* zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB.
* Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD.
* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych.
REJESTR UCZNIÓW
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* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego Ucznia
na początku lekcji.
* Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu.
* Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie
danego Ucznia.
* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów.
PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW
Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na górze
ekranu każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty lub
by ukrywał się automatycznie.
Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej
lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych
aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji;
pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek
informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela.
PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW
* Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu.
* Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu.
* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia.
TRYB POKAZU (MOŻLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAŻU)
* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom.
* Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom.
* Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom.
* Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym
Uczniom.
* Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów.
* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych.
* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do
późniejszego odtworzenia.
PODŚWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA)
Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do
adnotacji, wspomagających
prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele
więcej.
WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA
Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem
Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla
efektywniejszej współpracy w klasie.
WSPÓLNA PRZEGLĄDARKA INTERNETU
Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z
przeglądarka na komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje
Nauczyciela w witrynie.
LIDERZY GRUP
Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje
Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja pokazuje
wizualny podział Liderów i członków ich grup.
CZAT GRUPOWY LUB 1:1
Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych
Uczniów, z możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są dostępne
emotikony.
AUDIO
W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos Nauczyciela.
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Pomoc audio jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego
sterowania oraz w sesjach czatu.
PREZENTACJA EKRANU UCZNIA
Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. Doskonała
możliwość podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji.
PASEK NARZĘDZI NAUCZYCIELA
Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek
narzędzi dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest
zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami.
MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM
Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i
bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i
nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia i
poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom bez
zakłócania toku lekcji.
PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB
MONITOROWANIA)
* Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie.
* Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych
zestawach.
* Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny.
* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej
rozdzielczości.
MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW
Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi
posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych,
pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich treści.
MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM
Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, zapewniająca
Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez nich tematu.
Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej aplikacji,
Nauczyciel możne monitorować cala klasę oraz szybko i łatwo kontrolować treści
zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z nich.
Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia
tematu przez Uczniów i
przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji.
POMIAR I KONTROLA APLIKACJI
* Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów.
* Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach.
* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym
działaniu.
* Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie.
* Blokowanie działania zabronionych aplikacji.
* Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji.
POMIAR I KONTROLA INTERNETU
* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów.
* Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach.
* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym
działaniu.
* Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie.
* Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych.
* Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych.
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BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU
Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości
wiodących
wyszukiwarek
internetowych
i
zapobiega
uzyskiwaniu
nieodpowiednich treści w procesie wyszukiwania.
EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE
Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz
mysz dowolnego Ucznia w
klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz system
operacyjny każdej ze stron.
DZIENNIK UCZNIA
Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. Polega
ona na tym, że podczas
typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z lekcja i
automatycznie zamieścić w pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji.
* Cele i szczególy dotyczace lekcji.
* Notatki Nauczyciela.
* Notatki poszczególnych Uczniów.
* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia).
* Wyniki ankiety klasowej lub grupowej.
* Ekrany wirtualnej tablicy.
* Wyniki testów poszczególnych Uczniów.
* Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji.
* Kopie zapisów czatów klasowych.
Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji
omawianych na lekcji, a także
jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz
ustrukturowane podsumowanie
działań dla Nauczyciela.
ANKIETOWANIE UCZNIÓW
Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane
podczas lekcji, poprzez szybką
ankietę.
* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych
odpowiedzi.
* Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy.
* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów.
* Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom.
TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY
Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy,
korzystając z pytań tekstowych,
obrazowych, audio i wideo.
* Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić.
* Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki.
* 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania.
* Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi.
* Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5).
* Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie
rzeczywistym.
* Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego
zakończeniu.
* Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi.
* Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej
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odpowiedzi).
* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny,
samodzielny program.
BEZPIECZENSTWO:
Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i
autoryzowane korzystanie z
oprogramowania. Należeć musi do nich:
* Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest
kompatybilna z innymi.
* Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania.
* Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy
funkcjonalności, stosownie do potrzeb.
* Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z
oprogramowania
nauczycielskiego lub technicznego.
* Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta.
* Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie.
* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu
komputera Ucznia.
Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla
uproszczenia ich zastosowania.
Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji
na komputerze każdego Ucznia.
KONSOLA TECHNICZNA
Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, by
zawsze były one dostępne na potrzeby nauczania. Konsola techniczna,
przeznaczona jest specjalnie dla techników laboratoryjnych i kierowników sieci.
Konsola techniczna musi umożliwiać:
* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci.
* Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia.
* Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów.
* Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej.
* Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera.
* Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera,
łącznie z latami systemu.
* Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym
komputerze.
* Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela.
* Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie.
* Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas.
* Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji.
* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami.
* Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu
kilku sekund.
* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym
komputerze.
* Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów.
OBSŁUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH:
Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami
bezprzewodowymi, laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet PC.
Zarządzanie komputerami w bezprzewodowym środowisko ma na celu
maksymalizacje efektywności pracy przy zachowaniu parametrów sieci i

23

urządzeń ją obsługujących.
Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na
dostosowanie przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do
prędkości sieci bezprzewodowej i punktów dostępu.
Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość:
* Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe.
* Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu.
* Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z
komputerami mobilnymi.
* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC.
Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na
zlokalizowanie bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN lub
WAN. Przy pomocy tego nowego, standardowego elementu aplikacji,
bezprzewodowe laptopy Uczniów można zlokalizować i podłączyć z dowolnej
listy klasy, bez względu na ich aktualny adres IP lub podsieć.
Oprogramowanie jak i znajdująca się̨ opcja POMOCY w Menu muszą być w
polskiej wersji językowej.
Oferowane oprogramowanie powinno posiadać możliwość pobrania z
oficjalnej strony producenta komputera.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Pakietu
aplikacji biurowych na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz
na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pakiet aplikacji biurowych wymgania ogólne:
 Dostępny w architekturze 64-bitowej i 32-bitowej,
 Oferowany w polskiej wersji językowej,
 Zgodny z pozostałymi zaoferowanymi komponentami systemu,
 Licencja bezterminowa,
 Zamawiający zastrzega sobie prawo do testów oferowanego pakietu
aplikacji biurowych przed zawarciem umowy.
Pakiet aplikacji biurowych musi spełniać następujące wymagania minimalne:
Dodatkowe
oprogramowanie
– pakiet aplikacji
biurowych






Pakiet biurowy dostarczony wraz z licencją i nośnikiem.
Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
o Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
o Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom
nieposiadającym umiejętności technicznych.
o Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą
katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) –
użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji
roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich
modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego
monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.
Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję
dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia
następujące warunki:
o posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
o ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1
załącznika
2
Rozporządzenia
w
sprawie
minimalnych
wymagań
dla
systemów
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teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766),
umożliwia wykorzystanie schematów XML, wspiera w swojej
specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 załącznika 2
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz.U.2005.212.1766)
Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i
szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia
umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych
odbiorców.
W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia
programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych
pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język
skryptowy),
Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku
polskim.
Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
o Edytor tekstów
o Arkusz kalkulacyjny
o Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
o Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą
elektroniczną,
kalendarzem,
kontaktami
i zadaniami)
Edytor tekstów musi umożliwiać:
o Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności
gramatycznej
oraz
funkcjonalnością
słownika
wyrazów
bliskoznacznych i autokorekty.
o Wstawianie oraz formatowanie tabel i obiektów graficznych.
o Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając
tabele przestawne).
o Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel,
rysunków oraz tworzenie spisów treści.
o Formatowanie nagłówków i stopek stron.
o Sprawdzanie pisowni w języku polskim.
o Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników.
o Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących
wykonywanie czynności.
o Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
o Wydruk dokumentów.
o Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych
adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do
zarządzania informacją prywatną.
o Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word
2003,
2007,
2010
i
2013
z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i
atrybutów Dokumentu.
o Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.
o Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako
środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach
o
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XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów
Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku
XML
w zgodzie z obowiązującym prawem.
o Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie
podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy
pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami
obowiązującego w Polsce prawa.
o Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu
bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako
środowiska udostępniającego formularze pozwalające zapisać plik
wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i
Prawnych.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
o Tworzenie raportów tabelarycznych i wykresów liniowych (wraz linią
trendu), słupkowych, kołowych.
o Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane
liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne,
logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych
finansowych i na miarach czasu.
o Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze
kalkulacyjne,
bazy
danych
zgodne
z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice).
o Obsługę „kostek OLAP” oraz tworzenie i edycję kwerend
bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę
statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie
problemów optymalizacyjnych.
o Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających
dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych
z tabeli przestawnych.
o Wyszukiwanie i zamianę danych.
o Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania
warunkowego.
o Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po
takiej nazwie.
o Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących
wykonywanie czynności.
o Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim
formatem.
o Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
o Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 i 2013 z
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji
specjalnych
i makropoleceń.
o Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikacji.
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi
umożliwiać:
o Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
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 Prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego.
 Drukowane w formacie umożliwiającym robienie notatek.
 Zapisane jako prezentacja tylko do odczytu.
o Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji.
o Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera.
o Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel,
nagrań dźwiękowych i wideo.
o Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza
kalkulacyjnego.
o Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym.
o Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów.
o Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim
widoczne są slajdy i notatki prezentera.
o Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą
oprogramowania MS PowerPoint 2003, 2007 2010 i 2013.

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą
elektroniczną,
kalendarzem,
kontaktami
i zadaniami) musi umożliwiać:
o Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego.
o Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców.
o Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę
elektroniczną.
o Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule.
o Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy.
o Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu
przypomnienia.
o Zarządzanie kalendarzem.
o Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom.
o Przeglądanie kalendarza innych użytkowników.
o Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji
powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich
kalendarzach.
o Zarządzanie listą zadań.
o Zlecanie zadań innym użytkownikom.
o Zarządzanie listą kontaktów.
o Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom.
o Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników.
Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.
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3. Kserokopiarka – 2 szt.
Szczegółowy opis
OGÓLNE
TYP URZĄDZENIA:
FUNKCJE URZĄDZENIA:
CZAS NAGRZEWANIA:
PANEL OPERACYJNY:
DYSK TWARDY:
PAMIĘĆ RAM:
INTERFEJSY:
ZARZĄDZANIE
USTAWIENIAMI
URZĄDZENIA:
POJEMNOŚĆ WEJŚCIOWA
PAPIERU:
POJEMNOŚĆ WYJŚCIOWA
PAPIERU:
CZAS REALIZACJI
PIERWSZEJ KOPII
KOLOROWEJ:
CZAS REALIZACJI
PIERWSZEJ KOPII
CZARNO-BIAŁEJ:

Urządzenie laserowe, kolorowe.
Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, fax
Nie większy niż 35 sekund
Dotykowy, o przekątnej nie mniejszej niż 20 centymetrów
O pojemności nie mniejszej niż 250 GB
O pojemności nie mniejszej niż 1,5 GB
Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
Urządzenie musi umożliwiać dostęp do jego ustawień poprzez narzędzie
uruchamiane w przeglądarce internetowej.
Nie mniejsza niż 1200 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m² realizowana przez
przynajmniej 2 kasety oraz podajnik boczny
Nie mniejsza niż 500 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²

Nie większy niż 9 sekund

Nie większy niż 6 sekund
Windows 10 (x64), Windows 8.1 (x64), Windows 8 (x64), Windows 7 (x64),
Windows Vista (x64), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows Server 2012 R2 (x64), Windows Server 2012
OBSŁUGIWANE SYSTEMY (x64), Windows Server 2008 R2 (x64), Windows Server 2008 (x64),
OPERACYJNE :
Windows Server 2003(x64), Windows Server 2008, Windows Server 2003
Dedykowana do modelu, na kółkach, pasująca kolorystycznie do modułu
PODSTAWA
głównego urządzenia, wykonana przez producenta urządzenia
KOPIARKA
PRĘDKOŚĆ KOPIOWANIA
KOLOROWEGO I CZARNOBIAŁEGO A4:
Nie mniej niż 45 stron na minutę
KOPIOWANIE CIĄGŁE:
W zakresie nie mniejszym niż 1 - 999 kopii
ZOOM:
W zakresie nie mniejszym niż 25 - 400% w krokach co 1%
ROZDZIELCZOŚĆ
KOPIOWANIA:
Min 600 dpi
SKANER ORAZ PODAJNIK
ORYGINAŁÓW
Wbudowany skaner płaski (szybkowy) oraz automatyczny dwustronny
MODUŁ SKANERA:
podajnik oryginałów
POJEMNOŚĆ PODAJNIKA
ORYGINAŁÓW:
Nie mniejsza niż 100 arkuszy A4 o gramaturze 80 g/m²
Nie mniej niż 50 oryginałów A4 o gramaturze 80 g/m² w trybie
PRĘDKOŚĆ SKANOWANIA: jednostronnym w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi

28

FORMATY
ZESKANOWANYCH
PLIKÓW:
ROZDZIELCZOŚĆ
SKANOWANIA:
DRUKARKA
MODUŁ DRUKU
DWUSTRONNEGO:
OBSŁUGIWANE FORMATY
PAPIERU:
OBSŁUGIWANA
GRAMATURA:
ROZDZIELCZOŚĆ
DRUKOWANIA:
JĘZYKI OPISU STRONY:
KOMUNIKACJA I
BEZPIECZEŃSTWO
PROTOKOŁY SIECIOWE:
PROTOKOŁY
SKANOWANIA:
FILTROWANIE MAC
ADRESÓW:
NADPISYWANIE DANYCH
DYSKOWYCH:
SZYFROWANIE DANYCH
DYSKOWYCH:
SZYFROWANIE SSL:
WYMAGANIA
ŚRODOWISKOWE
MAKSYMALNE ZUŻYCIE
ENERGII:
TYPOWE ZUŻYCIE ENERGII
WEDŁUG WSKAŹNIKA
TEC:
CERTYFIKATY I
DEKLARACJE:

Przynajmniej: PDF, PDF/A, PDF skompresowany, PDF szyfrowany, JPEG,
TIFF
W zakresie nie mniejszym niż: 100 - 600 dpi

Wymagany wbudowany.
A3, A4, A5, rozmiary niestandardowe, obsługiwane przez przynajmniej 1
kasetę podstawową oraz podajnik ręczny
W zakresie nie mniejszym niż 55 - 300 g/m²
Nie mniejsza niż 1200 x 1200 dpi
Przynajmniej: PCL5, PCL6, PDF direct print, druk mediów: JPEG, TIFF.

TCP/IP
Umożliwiające realizację skanu do folderu, zasobu sieciowego, e-mail
Wymagane
Wymagane przynajmniej 9-krotne
Wymagane szyfrowanie kluczem AES 256-bitowym lub lepszym
Wymagane

Nie większe niż 1700W

Nie większe niż 1 kWh

MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

Energy Star, CE
Urządzenie musi być wyposażone w komplet tonerów pozwalający na
wydrukowanie 10 tys. wydruków kolorowych A4 przy poziomie pokrycia
tonerem 20%. Urządzenie musi być wyposażone w komplet bębnów o
wydajności nie mniejszej niż 40 tys. wydruków (A4, 5% krycia) każdy.
Dopuszczone jest dołączenie do konfiguracji dodatkowej ilości materiałów
pozwalających sumarycznie spełnić wymaganą wydajność.

Gwarancja

Min. 24 miesiące

4. Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.
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Technologia druku:
Podstawowe funkcje urządzenia:

Maksymalna szybkość druku (mono):
Normatywne obciążenie:
Wyświetlacz LCD:
Typ wyświetlacza LCD:

Szczegółowy opis
Laserowa, monochromatyczna
• Kopiarka
• Faks
• drukarka
• Skaner
40 str./min.
-3500 stron miesięcznie
Tak - wymagany
• Kolorowy wyświetlacz
• Ekran dotykowy

Interfejsy / Komunikacja
Złącze zewnętrzne:
Karta sieciowa (LAN):
Karta sieciowa (LAN/GBLAN):
Bezprzewodowa karta sieciowa:
Obsługa papieru / nośniki

USB 2.0 Hi-Speed
Tak wymagana
10/100
Nie jest wymagana
• papier A4
• papier A5
• papier A6
wymagany
Min: 50 szt.
wymagany
papier A4

Obsługiwane rozmiary papieru:

Automatyczny podajnik dokumentów:
Pojemność podajnika dokumentów:
Dupleks:
Format papieru obsługiwanego w dupleksie:
Pamięć
Zainstalowana pamięć:
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość w poziomie (mono):
Rozdzielczość w pionie (mono):
Prędkość procesora:
Emulacje:

Min: 256 MB
Min: 1200 dpi
Min: 1200 dpi
Min: 800 MHz
• PCL 6
• PDF 1.7
• XPS

Specyfikacja skanera
Typ skanera:
Maksymalna prędkość skanowania (mono):
Maksymalna prędkość skanowania (kolor):
Optyczna rozdzielczość skanowania:
Maksymalna rozdzielczość skanowania:
Poziomy wymiar obszaru skanowania:
Pionowy wymiar obszaru skanowania:
Skanowanie sieciowe:
Tryby skanowania:

technologia CIS
24 str./min.
20 str./min.
Min: 1200 x 1200 dpi
Min:19200 x 19200 dpi
300 mm
210 mm
Tak wymagane
• Skanowanie do Chmury
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•
•
•
•
•
•
•

Format plików:

Specyfikacja kopiarki
Maks. liczba kopii:
Skalowanie:
Format oryginału:
Skala szarości:
Specyfikacja faksu
Pojemność pamięci faksu:
Pozostałe informacje
Toner startowy:
Wydajność toneru startowego – czarny:
Wydajność toneru standardowego – czarny:
Żywotność bębna – czarny:
Obsługiwane systemy operacyjne:

Skanowanie do poczty e-mail
Skanowanie do pamięci USB
PDF
PDF/A
JPEG
XPS
TIFF

99 szt.
25-400 %
papier A4
Min: 256 poziomów
Min: 500 stron
Tak
2000 stron
3000 stron
Min: 50000 stron
• Windows 10
• Windows 7
• Windows 8
• Windows Vista
• Windows XP
Min. 24 miesiące

Gwarancja

5. Drukarka 3D wraz z kompletem filamentów (kolor: biały, czarny, czerwony i niebieski) – szt.
4
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Szczegółowy opis
Rodzaj zestawu:
Urządzenie gotowe do pracy
Rodzaj fi lamentu:
• ABS
• PET
• HIPS
• Nylon
Technologia druku:
FFF/FDM
Standardowa głowica drukująca/wytłaczająca:
Pojedyncza
Parametry techniczne
Szybkość wydruku:
Minimum: 200 mm/sek.
Możliwość zmiany prędkości pracy urządzenia:
wymagana
Rozdzielczość pozycjonowania osi X:
Minimum: 4 µm
Rozdzielczość pozycjonowania osi Y:
4 Minimum: µm
Rozdzielczość pozycjonowania osi Z:
Minimum:4 µm
Średnica fi lamentu:
1,75 mm
Średnica dyszy:
0,25 mm
Maks. temperatura pracy głowicy:
260 °C
Możliwość zmiany temperatury dyszy drukującej: wymagana
Maks. szerokość drukowanego obiektu (x):
25 cm
Maks. głębokość drukowanego obiektu (y):
20 cm
Maks. wysokość drukowanego obiektu (z):
20 cm
Obsługiwane formaty plików:
• STL
• OBJ
Interfejsy:
• USB
• USB-B port
• Wi-Fi
Wyświetlacz:
wymagany
Oznaczenie stref gorących:
obowiązkowe
Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu:
obowiązkowe
Zabezpieczenie elektroniki przed uszkodzeniem
brak danych
Materiał obudowy:
metal
Rodzaj obudowy drukarki:
Otwarta
Podgrzewanie platformy roboczej:
wymagana
Maks. temperatura pracy platformy:
110 °C
Rodzaj platformy roboczej:
Aluminiowy/a
Oprogramowanie
Rodzaj oprogramowania:
dedykowane
Dołączone oprogramowanie:
• CraftWare lub równoważne
• CraftPrint lub równoważne
Obsługiwane systemy operacyjne
• Windows 10
• Windows 8
• Windows 7
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• Linux
• Mac OS
Pozostałe informacje
Zasilanie:
Gwarancja

100-240V AC
Min. 24 miesiące

Dodatkowo do każdej drukarki zestaw startowy do drukowania składający się z:
1)
2)
3)
4)

Filament DEVIL DESIGN / ABS / Biały / 1,75 mm / 1 kg.
Filament DEVIL DESIGN/ ABS/ Czarny/ 1,75 mm/1 kg.
Filament DEVIL DESIGN /ABS/ Czerwony/ 1,75 mm/1 kg
Filament DEVIL DESIGN /ABS/ Niebieski/ 1,75 mm/1 kg

6. Głośniki do komputera – 2 szt.
Szczegółowy opis
Wymagania
ogólne
Rodzaj zestawu:
Moc głośników:
Rodzaj
wyjść/wejść:
Gwarancja

2.0
Min. 5 W
DC-in (wejście zasilania) – 1 szt. Wejście liniowe Audio – 1 szt.
Min. 24 miesiące

7. Kalkulator – 34 szt.

Wymagania
ogólne:

Gwarancja

Szczegółowy opis
kalkulator z 12-cyfrowym wyświetlaczem
- podwójny system zasilania (bateria słoneczna i baterie)
- stały kąt nachylenia wyświetlacza
- wymiar min.: 124x102x25mm
- funkcja pierwiastka kwadratowego oraz obliczania procentów
- wyposażony w klawisz zmiany znaku oraz podwójnego zera
- funkcja wyłączania automatycznego

Min. 24 miesiące

8. Projektor multimedialny – 2 szt.
Szczegółowy opis
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Technologia:

DLP

Jasność źródła światła:

Min. 3300 ANSI lm

Rozdzielczość:

Min. 1.024 x 768 (XGA)

Żywotność źródła światła:

7.000h (DynamicECO) /5.000h (ECO) / 3.500h (tryb normalny)

Typ projektora:

Krótkoogniskowy

Kontrast:

Min. 15000:1

Współczynnik odległości:

0.62:1

Poziom szumu:

32 dB (ECO) / 36 dB (tryb normalny)

Moc/źródło światła:

240W

Obiektyw:

F = 2.8, f = 7.26mm

Przekątna:

60" - 200"

Szerokość obrazu:

1.22 - 4.06 m

Odległość od ekranu:

0.76 - 2.52 m

Odległość od ekranu dla obrazu
80":

1.02 m

Wejścia wideo:

HDMI
S-Video
Composite
VGA (2x)

Wyjścia video:

VGA (D-Sub15)

Wejścia audio:

3 x mini jack 3.5 mm

Wyjścia audio:

Mini jack 3.5 mm

Porty komunikacyjne:

RS232
RJ-45
Trigger 12V
USB (a) zasilające (5V/1.5A)
mini USB (serwisowe)

Wbudowany głośnik:

Min. 10 W

Funkcje projektora:

3D Ready
Zabezpieczenie hasłem/kodem PIN
Menu ekranowe w j. polskim
Sterowanie i zarządzanie przez sieć
Bezfiltrowy układ chłodzenia
BrilliantColor
Auto-Setup (automatyczne ustawienia)
Tryb tablicy kolorowej
Projekcja tylna

Gwarancja

Min. 24 miesiące i (do 2.000h) na lampę.

9. Aparat fotograficzny – szt. 1
Szczegółowy opis
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Rozdzielczość matrycy :
Rozdzielczość matrycy
(Mpix):
Wielkość matrycy:
Mnożnik ogniskowej :
Zakres czułości ISO:

Min. 24 - 26 Mpix
Min. 24,72 mln
Min. APS-C (23,6x15,8mm)
Min. x1,5
ISO 100–25600 w krokach

Zdjęcia seryjne:

tak

Samowyzwalacz:

2 s, 5 s, 10 s, 20 s;

Zakres otwarcia migawki: Od 1/4000 do 30 s w krokach co 1/3 EV, czas B, ustawienie T
Autofocus

Tak

Rozdzielczość zdjęć

(L) 6000 x 4000, (M) 4496 x 3000, (S) 2992 x 2000

Nagrywanie wideo

HD (24 kl/s), HD (30 kl/s), HD (60 kl/s), Full HD (24 kl/s), Full HD (30 kl/s),
Full HD (60 kl/s)

Filmowanie

1920 x 1080:

Format zapisu:
Dźwięk:

Wbudowany mikrofon monofoniczny;

Programy:

Automatyka programowa, Manualny, Tryby automatyczne

Lampa błyskowa:
Złącza i porty:
Rodzaje kart pamięci:
Wizjer:
Ekran LCD:
Typ LCD

JPEG, MOV, RAW

Gniazdo lampy zewnętrznej, Wbudowana
Bluetooth, Mini HDMI, Mini USB 3.0, Rodzaje wyjść/wejść, Wyjście
słuchawkowe 3.5 mm
SDHC/SDXC
Optyczny
Przekątna wyświetlacza nie mniej niż 3"
Kolorowy, TFT

Akumulator dedykowany: Tak - Jeden akumulator jonowo-litowy
Gwarancja

Min. 24 miesiące

10. Ekran projekcyjny – 2 szt.

Wymagania
ogólne:

Szczegółowy opis
- wymiary ekranu min. 197 x 149 cm
- Wymiary obrazu min.192 x 144 cm
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- Format obrazu 4:3
- Powierzchnia projekcyjna typu Matt White
- Technologia Plug&Play
- Montaż ścienny lub sufitowy
Możliwość sterowania naścienna i bezprzewodowe w zestawie

Gwarancja

Min. 24 miesiące

11. Tablet z pamięcią zewnętrzną – szt. 20
Szczegółowy opis

Przekątna wyświetlacza:
Technologia dotykowa:
Typ wyświetlacza:
Dual Sim:
Funkcjonalność multi-touch:
Ilość wyświetlanych kolorów:
Rozdzielczość:
Model procesora:
Częstotliwość taktowania:
Pamięć RAM:
Pamięć ROM:
Karta graficzna:
Obsługa kart pamięci:
Maks. pojemność karty pamięci
Interfejsy komunikacyjne:
Interfejsy Audio-Video:
Wbudowany mikrofon:
Wbudowane głośniki:
Wbudowany modem:
Standard transmisji modemu:
Wbudowany odbiornik GPS:
Aparat fotograficzny z tyłu:
Autofocus:
Aparat fotograficzny z przodu:
Typ akumulatora:
Pojemność akumulatora:
Ładowanie przez USB:
System operacyjny:

Minimum 10 cali
pojemnościowy
IPS
wymagany
wymagana
Minimum 16 mln
Minimum 1280 x 800 pikseli
Qualcomm Snapdragon 425 lub równoważny
dedykowany do oferowanego urządzenia typu
tablet, oferowanego przez Wykonawcę
Minimum 1.4 GHz
Minimum 2048 MB
Minimum 16 GB
Adreno 308 lub równoważna dedykowana do
oferowanego urządzenia tyu tablet, oferowanego
przez Wykonawcę
Wymagana microSD
128 GB
Minimum:
- Bluetooth 4.0
- microUSB
- WiFi 802.11 b/g/n
jack stereo 3.5 mm
Wymagane
Wymagane
Wymagane
Minimum 4G LTE
Wymagany
Minimum 5 Mpix
Wymagany
Minimum 2 Mpix
litowo-polimerowy (LiPoly)
Minimum 7000 mAh
Wymagane
Zainstalowany system Android 7.0 lub
równoważny, dedykowany do oferowanego
urządzenia typu tablet, oferowanego przez
36

Wymagane czujniki i
komponenty

Szerokość:
Wysokość:
Masa urządzenia:
Gwarancja

Wykonawcę
- akcelerometr
- czujnik Halla
- GPS
- GPS + Beidou
- GPS + GLONASS
- GPS z AGPS
Minimum 247 mm
Minimum 170 mm
Maksymalnie 510 g
Min. 24 miesiące
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