
Załącznik A1 

PAKIET 1 

1) Wymagania dotyczące komputera stacjonarnego – Ilość 7 szt. 

a) Procesor minimum (6 rdzeni, 12 wątków, 18MB cache) Procesor dedykowany do pracy 

w komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w 

kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 19.500 pkt. według wyników 

opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php; 

b) Pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz); 

c) Dysk SSD PCIe 512 GB; 

d) Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa; 

e) Obudowa MT lub SFF 

f) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

LAN 10/100/1000 Mbps 

Bluetooth 

g) Złącza:  

• Złącza - panel przedni (minimum): USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście 

słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• Złącza - panel tylny: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt., 

RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Display Port - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 

szt.  

UWAGA: Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

wszystkich portów USB TYP-A i TYP-C nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp.  

h) Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1- 1 szt., SATA III - 1 szt. Kieszeń 

wewnętrzna 3,5" - 1 szt. 

UWAGA: Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach 

wymaganych w opisie płyty głównej; 

i) Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer. 

j) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 

k) Obudowa oraz płyta główna zostały wyprodukowane na zlecenie producenta komputera.  

l) Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na 

obudowie; 

m) Komputer powinien zostać wyprodukowany przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  

ISO 50001 lub ISO 9001 + ISO14001; 

n) Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego. 

o) Głośność jednostki centralnej wynosząca maksymalnie 26 dB; 

p) Zasilacz minimum 180 W; 

q) Wbudowany moduł TPM; 

r) Mysz i klawiatura w zestawie, Klawiatura przewodowa, Mysz przewodowa ; 

s) Rok produkcji nie starszy niż 2022, komputer fabrycznie nowy; 

t) System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro; 

u) Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office LTSC Standard 2021 

v) Gwarancja 36 miesięcy. 



 

2) Wymagania dotyczące komputera stacjonarnego z dodatkową kartą graficzną – Ilość 1 szt. 

 

a) Procesor minimum (6 rdzeni, 12 wątków, 18MB cache) Procesor dedykowany do pracy w 

komputerach stacjonarnych. Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii 

Average CPU Mark wynik co najmniej 19.500 pkt. według wyników opublikowanych na 

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

b) Dodatkowa karta graficzna minimum: Quadro T600 

c) Dodatkowa karta graficzna musi posiadać minimum 4GB DDR6 pamięci. 

d) Rodzaje wyjść w dodatkowej karcie graficznej: mini DisplayPort - 4 szt. 

e) Pamięć RAM 16 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz); 

f) Dysk SSD PCIe 512 GB; 

g) Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa; 

h) Obudowa MT 

i) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

LAN 10/100/1000 Mbps 

Bluetooth 

j) Złącza:  

• Złącza - panel przedni (minimum): USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście 

słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• Złącza - panel tylny: USB 2.0 - 2 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt., 

RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Display Port - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 

szt.  

UWAGA: Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 

wszystkich portów USB TYP-A i TYP-C nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp.  

k) Porty wewnętrzne (wolne): PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1- 1 szt., SATA III - 1 szt. Kieszeń 

wewnętrzna 3,5" - 1 szt. 

UWAGA: Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach 

wymaganych w opisie płyty głównej; 

l) Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer. 

m) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej raz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki); 

n) Obudowa oraz płyta główna zostały wyprodukowane na zlecenie producenta komputera.  

o) Komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na 

obudowie; 

p) Komputer powinien zostać wyprodukowany przez producenta, zgodnie z normą PN-EN  

ISO 50001 lub; 

q) Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać 

możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy 

użyciu klucza sprzętowego. 

r) Głośność jednostki centralnej wynosząca maksymalnie 26 dB; 

s) Zasilacz minimum 180 W; 

t) Wbudowany moduł TPM; 

u) Mysz i klawiatura w zestawie, Klawiatura przewodowa, Mysz przewodowa ; 

v) Rok produkcji nie starszy niż 2022, komputer fabrycznie nowy; 

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


w) System operacyjny: Microsoft Windows 11 Pro; 

x) Oprogramowanie dodatkowe: Microsoft Office LTSC Standard 2021 

y) Gwarancja 36 miesięcy. 

z) Do zestawu dołączony kabel - UNITEK Y-C611BK Kabel miniDisplayPort - DisplayPort M/M 

2m – 3 szt. 

 

3) Monitor – Ilość 8 szt. 

 

a) Przekątna ekranu - 23,8" 

b) Powłoka matrycy - Matowa 

c) Rodzaj matrycy - LED, IPS 8-bit 

d) Typ ekranu - Płaski 

e) Monitor bezramkowy - Tak 

f) Rozdzielczość ekranu - 1920 x 1080 (FullHD) 

g) Format obrazu - 16:9 

h) Częstotliwość odświeżania ekranu - 60 Hz 

i) Odwzorowanie przestrzeni barw - sRGB: 99% 

j) Liczba wyświetlanych kolorów - 16,7 mln 

k) Czas reakcji - 5 ms (GTG) 

l) Technologia ochrony oczu - Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego 

m) Wielkość plamki - 0,275 x 0,275 mm 

n) Jasność - 250 cd/m² 

o) Kontrast statyczny - 1 000:1 

p) Kąt widzenia w poziomie - 178 stopni 

q) Kąt widzenia w pionie - 178 stopni 

r) Złącza: VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., DisplayPort 1.2 - 1 szt., USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt., 

USB 3.2 Gen. 1 Typu-B - 1 szt. , AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

s) Obrotowy ekran (PIVOT) - Tak 

t) Zakres obrotu (PIVOT): ~90° (w lewo), ~90° (w prawo) 

u) Regulacja wysokości (Height) – Tak (Zakres regulacji wysokości (Height) - 150 mm) 

v) Regulacja kąta pochylenia (Tilt) – Tak (Zakres regulacji pochylenia (Tilt): ~5° (do przodu/w dół), 

~21° (do tyłu/w górę)) 

w) Regulacja kąta obrotu (Swivel) - Tak 

x) Zakres regulacji obrotu (Swivel): ~45° (w lewo), ~45° (w prawo) 

y) Rok produkcji nie starszy niż 2022, monitor fabrycznie nowy; 

z) Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) 

aa) Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta) 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAKIET 2 

1) Wymagania dotyczące urządzenia wielofunkcyjnego – Ilość 7 szt.  

 

a) Opis - Czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A4; 

b) Rok produkcji nie starszy niż 2022, urządzenie fabrycznie nowe; 

c) Funkcje: Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 

d) Szybkość druku (minimum) - 40 str/min 

e) Druk dwustronny - automatyczny 

f) Pojemność podajników papieru (minimum) 250 arkuszy, podajnik boczny na 100 arkuszy 

g) Obsługiwana gramatura papieru - 60-216gm/m2 

h) Języki opisu strony - PCL 5, PCL 6, Postscript 

i) Procesor (minimum) - 1GHz 

j) Pamięć (minimum)- 512MB z możliwością przechowywania wydruków poufnych w pamięci 

urządzenia 

k) Złącza - USB, Ethernet 10/100, WiFi 

l) Podajnik dokumentów do skanowania Dwustronny automatyczny, jednoprzebiegowy na 

minimum 50 arkuszy 

m) Szybkość skanowania (minimum) - 20 str/min w kolorze, 40 str/min w czerni 

n) Docelowe miejsca skanowania - Email, FTP, pamięć USB 

o) Wyświetlacz - kolorowy, dotykowy, w języku polskim 

p) Maksymalne obciążenie miesięczne - 75 000 stron 

q) Toner Urządzenie musi mieć możliwość zainstalowania tonera o pojemności minimum 20000 

stron 

r) Gwarancja - 24 miesiące 

s) Sterowniki - W języku polskim z informacją o stanie tonera, z możliwością definiowania różnych 

ustawień domyślnych dla różnych aplikacji z automatycznym wyborem ustawień dla danej 

aplikacji 

 

2) Wymagania dotyczące drukarki PRO – Ilość 1 szt. 

a) Drukarka laserowa monochromatyczna 

b) Format - A4 

c) Rok produkcji nie starszy niż 2022, urządzenie fabrycznie nowe; 

d) typ procesora - ARM Cortex-A9 (Dual core); szybkość procesora - 1200 MHz (+ ARM Cortex-M3 

100MHz) 

e) miesięczne obciążenie - do 150000 stron 

f) wydajność zasobnika startowego - do 6000 str. A4 (wg normy producenta, wydruk ciągły) 

g) wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym - do 12500 str. A4 (wg normy 

producenta, wydruk ciągły)  

h) pamięć - 512 MB 

i) rozdzielczość druku mono - 1200x1200 dpi 

j) szybkość drukowania mono - do 45 stron A4/min 

k) czas do wydruku pierwszej strony - do 5,3 sekund 

l) automatyczny druk dwustronny 

m) gramatura dla podajnika standardowego - do 120 g/m² 

n) maksymalna gramatura papieru - do 220 g/m² 



o) ilość podajników w standardzie – 2 

p) podajnik na pojedyncze arkusze 

q) standardowa pojemność podajników - do 600 

r) pojemność podajnika (koperty) - do 5 szt 

s) pojemność odbiornika papieru - do 250 arkuszy 

t) obsługiwane rodzaje nośników papier – zwykły, koperty 

u) obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, koperty 

v) standardowe języki drukarki – PRESCRIBE 

w) emulacja - PCL 6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS (bezpośrednie drukowanie), PDF 

(bezpośrednie drukowanie), TIFF (bezpośrednie drukowanie), JPEG (bezpośrednie 

drukowanie), Open XPS, IBM Proprinter  

x) ethernet - druk w sieci LAN 

y) standardowe rozwiązania komunikacyjne - USB (2.0 Hi-Speed), Ethernet (10/100/1000BaseT), 

2x USB Host, Gniazdo kart SD (+ SDHC).  

z) Gwarancja - 24 miesiące 

 

3) Wymagania dotyczące drukarki – 1 szt. 

a) Technologia druku - Laserowa, monochromatyczna 

b) Rok produkcji nie starszy niż 2022, urządzenie fabrycznie nowe; 

c) Obsługiwany typ nośnika - Papier zwykły 

d) Obsługiwane formaty nośników - A6, A5, A4, Letter 

e) Podajnik papieru - 250 arkuszy 

f) Rodzaje podajników papieru - Kasetowy + szczelinowy 

g) Odbiornik papieru - 150 arkuszy 

h) Szybkość druku w mono - do 30 str./min 

i) czas do wydruku pierwszej strony - do 8,5 sekund 

j) Maksymalna rozdzielczość druku - 1200 x 1200 dpi 

k) Maksymalna gramatura papieru - 230 g/m² 

l) Druk dwustronny (dupleks) – Automatyczny 

m) Interfejsy: USB, Wi-Fi, AirPrint 

n) Wyświetlacz – Wbudowany 

o) Miesięczne obciążenie - do 15000 stron 

p) Szybkość procesora - 600 MHz 

q) Dołączony toner Startowy 


