
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY

ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01 -  824 Warszawa 
tel. 022 56 89 100 / fax. 022 864 -  59 -  52 

sekretariat@opsbielany.waw.pl
NIP 118-09-35-660; REGON 010843854

ZAPYTANIE OFERTOWE 

z dnia 26.09.2019 roku

I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. S. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 
Warszawa, tel. 22 56 89 100, fax 22 864 59 52, adres strony internetowej www.opsbielany.waw.pl, 
e-mail: przetarg@oDsbielanv.waw.pl

II. Postanowienia ogólne.
Niniejsze postępowanie, zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, jest prowadzone 
w trybie oceny i porównania ofert, na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach 
organizacyjnych Zamawiającego i nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy Pzp.

III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania, z podziałem na 

2 części:
1.1 część A -  20 zestawów komputerowych, 2 komputery przenośne, 4 dyski twarde
1.2 część B -  serwer wraz z oprogramowaniem.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Wykonawca decyduje, na ile 

części składa ofertę. W przypadku składania oferty na dwie części zamówienia na każdą część 
zamówienia Wykonawca składa odrębną ofertę

IV. Termin realizacji zamówienia.
Termin wykonania zamówienia przewidziany został na 30 października 2019 r.

V. Sposób przygotowania oferty i obliczenia ceny.
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik nr 2 bądź w innej formie, jednak treść formularza oferty musi odpowiadać treści zawartej 
w jego wzorze.

2. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny 
ofertowej brutto (z obowiązującą stawką podatku VAT) za realizację całości zamówienia w danej 
części wraz z cenami jednostkowymi netto i brutto.

3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki 
cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.

4. Wykonawca na daną część może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. Wykonawca może 
złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Wykonawca decyduje, na ile części składa ofertę.

5. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. W szelkie opusty udzielone przez W ykonawcę muszą zostać wliczone w cenę.

VI. Termin oraz sposób składania ofert.
Oferty prosimy kierować mailem na adres przetarg@opsbielanv.waw.pl do dnia 02.10.2019 r. do godz. 
12:00
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VII. Termin związania ofertą.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VIII. Kryteria wyboru oferty.
1. Zamawiający przyjął, że jedynym kryterium, jakim będzie kierował się podczas wyboru 

najkorzystniejszej oferty będzie cena (100%).
2. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty 

o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.

IX. Istotne postanowienia umowy.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 3.

X. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający 
informuje, że:
1.1 administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Ośrodek Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-824 Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, 
tel. 22 56 89 100;

1.2 kontakt do Inspektora Danych Osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m. st. Warszawy - iod@opsbielany.waw.pl;

1.3 dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie wewnętrznych uregulowań 
organizacyjnych Zamawiającego w oparciu o art.. 4 pkt. 8 ustawy Pzp;

1.4 odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy dotyczące dostępu do informacji 
publicznej, a także inne podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, jeżeli dostęp do danych Wykonawcy jest niezbędny do 
prawidłowej realizacji powierzonych im zadań;

1.5 dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
przedmiotowego zamówienia, a po tym czasie przez okres wymagany do archiwizacji tego typu 
dokumentów zgodnie z przepisami prawa, w tym prawa wewnętrznego obowiązującego 
u Zamawiającego;

1.6 obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
ustawy Pzp;

1.7 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do zapisów art. 22 RODO;

1.8 Wykonawca posiada:
1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników);
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1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 
RODO;

1.9 Wykonawcy nie przysługuje:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wypełnienia obowiązku informacyjnego 
wynikającego z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe Wykonawca pozyskał 
i przekaże Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.

XI. Postanowienia końcowe.
1. Zamawiający wraz z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformuje Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu spotkania w celu podpisania umowy.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do przekazania przed 

podpisaniem umowy następujących dokumentów:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub CEiDG;
2) dokument o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej Wykonawcy (NIP);
3) dokument o nadaniu numeru REGON Wykonawcy;

3. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

XII. ZAŁĄCZNIKI
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
2. W zór formularza ofertowego.
3. Projekt umowy



Załącznik nr 1

OPSI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. 

CZEŚĆ A

Komputer -  20 szt.

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 

producenta
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 

edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Wydajność obliczeniowa Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9000 
punktów według wyników ze strony httos://www.cpubenchmark.net

Pamięć operacyjna RAM 8GB DDR4 2666MHz możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny
Parametry pamięci 
masowej

Min. 256 GB SSD PCIe NVMe

Wydajność grafiki Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z 
wsparciem DirectX 12, OpenGL4.0, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, 
dynamicznie przydzielana

Wyposażenie
multimedialne

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition, wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera.

Obudowa Typu smali form factor z obsługą kart PCI Express tylko o niskim profilu.
Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.
Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej, 
wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu 
lakieru. Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 70cm, w tym głębokość 
maks. 30cm
Zasilacz o mocy max. 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 
efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o 
efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%,
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do 
założenia kłódki).
Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 
sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i 
miganie)
W szczególności musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, 
uszkodzenie płyty głównej, uszkodzenie kontrolera video, awarię CMOS baterii, 
awarię BIOS'u, awarię procesora.
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości 
wolnych slotów wymaganych w specyfikacji,
Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym 
umieszczonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS.

Zgodność z systemami 
operacyjnymi i 
standardami

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

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i 
zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania.

http://www.cpubenchmark.net


Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem 
użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umożliwiający 
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych 
komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania 
systemu operacyjnego. System musi realizować funkcjonalności:: testy 
uruchamiane automatycznie lub w trybie interaktywnym, możliwość powtórzenia 
testów, podsumowanie testów z możliwością zapisywania wyników, uruchamianie 
gruntownych oraz szybkich testów lub pojedynczego testu dla konkretnego 
podzespołu, uruchamianie testów zdefiniowanych przez użytkownika, 
wyświetlanie wiadomości informujących o stanie przeprowadzanych testów, 
wyświetlanie wiadomości o błędach i problemach napotkanych podczas testów. 
Test musi zawierać informację o nazwie komputera, wersji BIOS, numerze 
seryjnym komputera oraz wszystkich zainstalowanych komponentach, a w 
szczególności o numerze seryjnym, typie i pojemności dysku twardego, informacji 
o obrotach wentylatora CPU, informacji o procesorze (model i taktowanie), 
informacji o pamięci (wielkość, obsadzenie w konkretnym banku, typ pamięci wraz 
z taktowanie oraz SN i PN), wykaz temperatur CPU, pamięci, temperatury 
panującej wewnątrz. System działający nawet w przypadku braku dysku twardego 
lub w przypadku jego uszkodzenia, pozwalający na uzyskanie wyżej wymienionych 
funkcjonalności a w szczególności na przetestowanie : procesora i pamięci. W 
przypadku braku możliwości uruchomienia graficznego systemu diagnostycznego 
komputer musi zawierać w sobie dodatkowo niezależny system diagnostyczny 
wizualny oparty o sygnalizację świetlną informujący użytkownika o awarii.

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze,
________________________ chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu.________________________________
BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający logo lub nazwę producenta lub

nazwę modelu oferowanego komputera.
Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy ( przez pełną 
obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po 
menu wejścia/wyjścia oraz włączenia/wyłączenia funkcji bez używania klawiatury) 
BIOS wyposażony w automatyczną detekcję zmiany konfiguracji, automatycznie 
nanoszący zmiany w konfiguracji w szczególności: procesor, wielkość pamięci, 
pojemność dysku.
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, 
bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
wersji BIOS, nr seryjnym i dacie produkcji komputera, włączonej lub wyłączonej 
funkcji aktualizacji BIOS, ilości i prędkości zainstalowanej pamięci RAM, aktywnym 
kanale -  dual channel, technologii wykonania pamięci, sposobie obsadzeniu slotów 
pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki, typie, ilości rdzeni, typowej i 
maksymalnej prędkości zainstalowanego procesora, pamięci cache L2 i L3 
zainstalowanego procesora, pojemności zainstalowanych dysków twardych w 
złączach SATA oraz M.2, rodzajach napędów optycznych, MAC adresie 
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym układzie graficznym, kontrolerze 
audio.
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń.
Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie 
komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz 
uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez 
możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym 
zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku 
twardego.

_________________________Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA (w szczególności pojedynczo)



Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.
Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem 
portów USB,
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub 
wyłączenia funkcji VT dla Direct l/O
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych włączenia lub 
wyłączenia dodatkowych funkcji sprzętowych Virtual Machinę Monitor (MVMM) 
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT", czyli podczas startu 
komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po 
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
Funkcja zbierania i zapisywania incydentów, Możliwość przeglądania i kasowania 
zdarzeń przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę oraz opis 
incydentu kodu wizualnego systemu diagnostycznego.
Funkcja pozwalająca na włączenie/wyłączenie automatycznego tworzenia 
recovery BIOS na dysku twardym lub na urządzeniu zewnętrznym podpiętym przez 
USB
Możliwość wyłączania portów USB pojedynczo.
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego 
boofowania które umożliwia m in.: uruchamianie systemu z serwera za 
pośrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, wejścia do BIOS, upgrade BIOS bez 
konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.

Certyfikaty i standardy Urządzenie musi być wyprodukowane zgodnie z normą ISO 9001 oraz ISO 50001 -
certyfikaty załączyć do oferty
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą 
RołłS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci 
oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji 
Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji 
kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do 
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych", 
pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 
1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o 
masie powyżej 25 gram
Certyfikat TCO dla oferowanego modelu -  załaczvć wvdruk ze stronv
www.tcocertified.com

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana 
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy jałowej (IDLE) 
wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie producenta)

Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera -  dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem.
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego -  do oferty należy 
dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu 
tego warunku
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu 
zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie 
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja 
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca. Rodzaj gwarancji, data

http://www.tcocertified.com


wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, 
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

Wsparcie techniczne 
producenta

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

System operacyjny Zainstalowany system musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek;
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet -  
witrynę producenta systemu;
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) -  wymagane podanie nazwy strony serwera 
WWW;
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
-Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami 
IP v4 i v6;
- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Pług &Play, Wi-Fi)
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, 
do której podłączony jest komputer;
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do 
uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze 
strony producenta.
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu;
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników.
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez 
użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 
głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika.
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 
urządzeniami zewnętrznymi.
- Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących);
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki -  przez politykę 
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu 
lub aplikacji;
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach -  wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 
reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;



- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X,509;
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa -  polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji;
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień 
polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 -  możliwość uruchomienia 
aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- Wsparcie dla JScript i VBScript- możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji -  możliwość zdalnego przejęcia sesji za 
logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z 
aplikacjami.
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową;
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną 
instalację;
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) 
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający 
tworzyć kopie zapasowe;
- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej;
- Możliwość przywracania plików systemowych;
- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację 
sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i 
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi 
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików 
itp.)
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 
pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Pakiet biurowy INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
- prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 
umiejętności technicznych,
- możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową 
(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz załogowany z 
poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie 
rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby 
oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

TWORZENIE 1 EDYGA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:
- kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
- zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B I załącznika 2 
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766),
- 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.05.212.1766).

EDYTOR TEKSTÓW:



- edycja 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,
- wstawianie oraz formatowanie tabel,
- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne),
- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
- automatyczne tworzenie spisów treści,
- formatowanie nagłówków i stopek stron,
- sprawdzanie pisowni w języku polskim,
- śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
- określenie układu strony (pionowa/pozioma),
- wydruk dokumentów,
- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 
prywatną
- pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub 
Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji,
- 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,
- 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,
- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i 
pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach 
Normatywnych i Prawnych.

ARKUSZ KALKULACYJNY:
- tworzenie raportów tabelarycznych,
-tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,
- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 
formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, 
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
- obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
- wyszukiwanie i zamianę danych,
- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynność, 
-formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem I. Zapis 
wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,__________  ____



- zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013,
2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceń,
- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji.

NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWYWANIA I PROWADZENIA PREZENTACJI:
- prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
- drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
- zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
- nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
- opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 
dźwiękowych i wideo,
- umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
- odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
- możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym, monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera,
- pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016

NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ PRYWATNĄ (POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ 
KALENDARZEM, KONTAKTAMI I ZADANIAMI):
- pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
-filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 
zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
-tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
- automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
- tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 
odbiorcy,
- oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia,
- zarządzanie kalendarzem,
- udostępnianie Kalendarza innym użytkownikom,
- przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
- zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
- zarządzanie listą zadań,
- zlecanie zadań innym użytkownikom,
- zarządzanie listą kontaktów,
- udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy kontaktów 
innych użytkowników,
- możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

INNE:
- do aplikacji dostępna jest pełna dokumentacja w języku polskim.
- wymagana najnowsza wersja na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu z

________________________ bezterminową licencją na użytkowanie._____________________________________
Oprogramowanie Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na
dodatkowe użytkowanie umożliwiające:

- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 
systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodności producenta

________________________ do najnowszej dostępnej wersji,___________________________



- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS 
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 
automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i 
usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 
priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne 
(wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest 
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z 
dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o 
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu 
do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i 
zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, 
możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w 
przedziale czasowym min. 1 roku.
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania

Wbudowane porty i złącza Wbudowane porty: VGA, HDMI, Display Port, min. 4 porty USB na przednim panelu 
obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1) i min. 4 porty USB na tylnym panelu 
obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1)
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB 
nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp., 
port słuchawkowo-mikrofonowy na przednim panelu, port Line-out na tylnym 
panelu
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 
wspierająca obsługę WoL
Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta 
komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min 1 złącze PCI 
Express x l6  Gen.3, min. 1 wolne złącza PCI Express x 1, min. 2 złącza DIMM z 
obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA w tym 1 szt SATA 3.0; 1 
złącze M.2 2280 dedykowane dla syków M.2 SATA lub NVMe, 1 złącze M.2 WLAN,
1 złącze do realizacji funkcji elear CMOS, 1 złącze do realizacji funkcji elear 
Password
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll)
Nagrywarka DVD +/-RW

M onitor -  20 szt.

Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5" (16:9)
Technologia wykonania 
matrycy TN

Rozmiar plamki Maksymalnie 0,248
Jasność 250 cd/m2
Kontrast Typowy 1000:1
Kąty widzenia 
(pion/poziom) 160/170 stopni

Czas reakcji matrycy max. 5 ms od czerni do bieli
Rozdzielczość
maksymalna 1920 x 1080 przy 60Hz

Paleta kolorów 84% (CIE 1976)



Głębia kolorów 16,7 miliona kolorów
Zyżycie energii Maksymalnie 24W

tryb wyłączenia aktywności mniej niż 0,3W
Powłoka powierzchni 
ekranu

Antyodblaskowa utwardzona

Podświetlenie System podświetlenia LED
Waga bez podstawy Maksymalnie 2,85 kg
Zakres regulacji Tilt Wymagany, min. regulacja 26 stopni
Kolor obudowy Czarny
Złącze lx  D-Sub, 

lx  HDMI 1.4
Gwarancja 3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 na świadczenie usług serwisowych
oraz posiadać autoryzacje producenta-dokumenty potwierdzające załączyć do
oferty.
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków 
gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie 
zobowiązania związane z serwisem.

Certyfikaty TCO, EPEAT Gold
Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA lOOmm 

Wbudowany uchwyt na kable
Możliwość podłączenia dedykowanych głośników producenta monitora lub 
głośniki wbudowane

Komputer przenośny (laptop) -  2 szt.

Nazwa komponentu Minimalne wymagane parametry techniczne
Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, 

aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości 
Fuli HD (1920 x 1080), powłoką przeciwodblaskową, jasność 220 nits

Wydajność Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 
5500 punktów według wyników ze stronv httD://www.CDubenchmark.net

Pamięć RAM Min. 8GB DDR4 2400 MHZ. Możliwość rozbudowy do min 32GB, jeden slot wolny
Pamięć masowa Min. 256GB SSD PCIe NVMe
Karta graficzna Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 

systemowej
Multimedia Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki stereo o 

mocy 2x 2W.
Dwa kierunkowe, cyfrowe mikrofony z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy 
wbudowane w obudowę matrycy.
Kamera internetowa z diodą informującą o aktywności, 0.9 Mpix, trwale 
zainstalowana w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną przysłonę.

Bateria i zasilanie Bateria o pojemności min. 56Whr 
Zasilacz o mocy min. 65W

Waga Waga max 2,5kg z baterią

Obudowa Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. 
Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G (do oferty załączyć oświadczenie 
producenta)

http://www.CDubenchmark.net


Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń l/O 
realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu 
(możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji).

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i wmontowanego na stałe 
urządzenia wskazującego oraz samego urządzenia wskazującego. Możliwość, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
dacie produkcji komputera (data produkcji nieusuwalna), o kontrolerze audio, 
procesorze, a w szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z 
informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) 
pole asset tag. Funkcje logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika, 
administratora (hasła niezależne), informację o stanie naładowania baterii (stanu 
użycia), podpiętego zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. 
określenie docelowego poziomu naładowania). Możliwość nadania numeru 
inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego 
oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery 
BIOS na dysku twardym.

Certyfikaty Certyfikat IS09001: 2015 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w 
postaci oświadczenia producenta jednostki
Potwierdzenie kompatybilności komputera z zaoferowanym systemem 
operacyjnym (załączyć do oferty wydruk z strony producenta oprogramowania) 
Certyfikat TCO dla oferowanego modelu -  załączyć wydruk ze strony
htto://tcocertified.com

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika zaszyty w tej samej 
pamięci flash co BIOS, dostępny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, 
umożliwiający przetestowanie komputera a w szczególności jego składowych. 
System musi wyświetlać kod QR przedstawiający opis incydentu. Działający w 
pełni, bez okrojonych funkcjonalności nawet w przypadku uszkodzonego dysku, 
braku dysku lub sformatowanym dysku.

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany 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. 
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać 
się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Złącze linki zabezpieczającej

System operacyjny Zainstalowany system musi spełniać następujące wymagania, poprzez 
wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek;
- Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet -  
witrynę producenta systemu;
- Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet 
(niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) -  wymagane podanie nazwy strony serwera 
WWW;
- Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
- Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami 
IP v4 i v6;



- Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
- Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Pług &Play, Wi-Fi)
- Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, 
do której podłączony jest komputer;
- Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do 
uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze 
strony producenta.
- Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu;
- Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 
użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 
użytkowników.
- Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 
dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu 
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez 
użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
- Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe 
oprogramowanie;
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
- Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem 
głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika.
- Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z 
urządzeniami zewnętrznymi.
- Wbudowany system pomocy w języku polskim;
- Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących);
- Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki -  przez politykę 
rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność 
systemu lub aplikacji;
- Wdrażanie IPSEC oparte na politykach -  wdrażanie IPSEC oparte na zestawach 
reguł
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
- Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
- Rozbudowane polityki bezpieczeństwa -  polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji;
- System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień 
polityk;
- Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 -  możliwość 
uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
- Wsparcie dla JScript i VBScript -  możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
- Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji -  możliwość zdalnego przejęcia sesji za 
logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
- Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z 
aplikacjami.
Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć 
komputerową;
- Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną 
instalację;
- Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
- Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) 
na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i 
pozwalający tworzyć kopie zapasowe;______________________________________



- Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
- Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne 
wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji 
wcześniejszej;
- Możliwość przywracania plików systemowych;
- System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację 
sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i 
przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi 
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików 
itp.)
- Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za 
pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

Pakiet biurowy INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
- prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym 
umiejętności technicznych,
- możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową 
(Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) - użytkownik raz załogowany z 
poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie 
rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby 
oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

TWORZENIE 1 EDYCJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:
- kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
- zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B I załącznika 2 
Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766),
- 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.05.212.1766).

EDYTOR TEKSTÓW:
- edycja 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,
- wstawianie oraz formatowanie tabel,
- wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych,
- wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne),
- automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
- automatyczne tworzenie spisów treści,
- formatowanie nagłówków i stopek stron,
- sprawdzanie pisowni w języku polskim,
- śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników,
- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności,
- określenie układu strony (pionowa/pozioma),
- wydruk dokumentów,
- wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją 
prywatną
- pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub 
Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu,
- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji,



- 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,
- 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,
- wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o 
Aktach Normatywnych i Prawnych.

ARKUSZ KALKULACYJNY:
- tworzenie raportów tabelarycznych,
- tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych,
- tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 
formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu,
- tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, 
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice),
- obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych,
- tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych,
- wyszukiwanie i zamianę danych,
- wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego,
- nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie,
- nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynność,
- formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem I. Zapis 
wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku,
- zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 
2016 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceń,
- zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji.

NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWYWANIA I PROWADZENIA PREZENTAGI:
- prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
- drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek,
- zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu,
- nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji,
- opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
- umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań 
dźwiękowych i wideo,
- umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego,
- odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w 
źródłowym arkuszu kalkulacyjnym,
- możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów,
- prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na 
jednym, monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki 
prezentera,
- pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007, 2010, 2013, 2016__________



NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ PRYWATNĄ (POCZTĄ 
ELEKTRONICZNĄ KALENDARZEM, KONTAKTAMI 1 ZADANIAMI):
- pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego,
- filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy 
zablokowanych i bezpiecznych nadawców,
- tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,
- automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,
- tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do 
określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i 
odbiorcy,
- oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia,
- zarządzanie kalendarzem,
- udostępnianie Kalendarza innym użytkownikom,
- przeglądanie kalendarza innych użytkowników,
- zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,
- zarządzanie listą zadań,
- zlecanie zadań innym użytkownikom,
- zarządzanie listą kontaktów,
- udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, przeglądanie listy 
kontaktów innych użytkowników,
- możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników.

INNE:
- do aplikacji dostępna jest pełna dokumentacja w języku polskim.
- wymagana najnowsza wersja na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu z 
bezterminową licencją na użytkowanie.

Oprogramowanie
dodatkowe

Oprogramowanie producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na 
użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie 
systemu operacyjnego producenta, BIOS'u z certyfikatem zgodności producenta 
do najnowszej dostępnej wersji,
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników, aplikacji oraz BIOS 
bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z 
automatycznym przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i 
usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania ostatniej aktualizacji, 
priorytecie aktualizacji, zgodności z systemami operacyjnymi
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na krytyczne 
(wymagające natychmiastowej instalacji), rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest 
wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki były instalowane z 
dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS'u z informacją o 
zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu 
do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych, pobranych i 
zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich komponentów dotyczyły, 
możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych akcji/zadań w 
przedziale czasowym min. 1 roku.
W ofercie należy podać nazwę oprogramowania



Wymagania dodatkowe Wbudowane porty i złącza: VGA, HDMI, RJ-45, min. 2x USB 3.1 w tym jeden 
zasilający, lx  USB 2.0, lx  USB typ C, czytnik kart SD, złącze słuchawkowo- 
mikrofonowe
Klawiatura wyspowa z wydzieloną z prawej strony klawiaturą numeryczną, 
z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem układ US -QWERTY 
Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci 
bezprzewodowej 802.11 AC + bluetooth 5.0

Warunki gwarancyjne 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług 
serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera -  dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z 
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie 
wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego -  do oferty należy 
załączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o 
spełnieniu tego warunku
Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu 
zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. 
Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie 
internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja 
komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data 
wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, 
dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)

Dysk twardy -  4 szt.

Nazwa komponentu Minimalne wymagane parametry techniczne
Pojemność 6 TB
Wielkość pamięci 
podręcznej

Min. 64 MB

Zgodność i 
przeznaczenie

Dyski twarde przeznaczone 1 zaprojektowane specjalnie do systemów NAS 
zawierających od 1 do 8 dysków w formacie 3,5"

Interfejs SATA 6 Gb/s
Prędkość obrotowa Min. 5400 obr/min.
Gwarancja Min. 3-letnia gwarancja producenta



CZEŚĆ B

Serwer - 1  szt.

Nazwa komponentu Minimalne wymagane parametry techniczne

Obudowa Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" wraz 
z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie rack.

Płyta główna Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. Płyta główna musi 
być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem 
firmowym.

Chipset Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach 
jednoprocesorowych

Procesor Jeden procesor min. czterordzeniowy, min. 3,3GHz, 8M cache, dedykowany do 
pracy z zaoferowanym serwerem. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik 
min. 9450 punktów według wyników ze strony https://www.CDubenchmark.net

Pamięć RAM Min. 32 GB (2x16GB) pamięci RAM ECC UDIMM o częstotliwości pracy 2666MT/s. 
Płyta powinna obsługiwać do min. 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się 
minimum 4 sloty przeznaczone dla pamięci

Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024
Wbudowane porty Min. 4 porty USB w tym 2 porty USB 3.0 z tyłu obudowy, 1 port USB 2.0 z przodu 

obudowy, jeden port wewnątrz obudowy USB 3 .0 ,2  porty RJ45,1 port VGA na 
tylnym panelu, min. 1 port RS232

Gniazda PCI 2 sloty PCIe generacji 3
Interfejsy sieciowe Wbudowana w płytę główną dwuportowa karta Gigabit Ethernet.
Kontroler dysków Sprzętowy kontroler dyskowy, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0 ,1 ,5 ,10 , 

50.
Dyski twarde Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD.

Zainstalowane min. 4 dyski o pojemności min. 600GB, lOk RPM, SAS Hot-Plug.

Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora 
wirtualizacyjnego, wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności 
minimum 64GB z możliwością konfiguracji zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS 
serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski 
twarde.

System diagnostyczny Diody LED informujące o kondycji serwera
Zasilacze Dwa redundantne zasilacze hot-plug o mocy maks. 350W każdy
Wentylatory Minimum 3 wentylatory
Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy 

współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Karta zarządzająca Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca 

dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca:
• szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację 

użytkownika
• wsparcie dla IPv6
• wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, 

SSH, Redfish;
• możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu 

przez serwer
• możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny 

serwer
• wsparcie dla dynamie DNS
• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub 

zmianie konfiguracji sprzętowej

https://www.CDubenchmark.net


• możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.
• możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone 

na froncie obudowy.
• możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe

Gwarancja 3 lata gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od 
przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską 
linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dysków pozostają one 
własnością Zamawiającego.

Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.

Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając 
unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz 
sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera

Certyfikaty Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE.
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać 
status „Certified for Windows" dla systemów, Microsoft Windows 2012 R2, 
Windows Server 2016, 2019

Dokumentacja Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela.

Serwerowy system operacyjny
Nazwa komponentu Minimalne wymagane parametry techniczne

System operacyjny Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego 
(SSO) w środowisku fizycznym i dwóch wirtualnych środowisk serwerowego 
systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. 
Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między 
fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) 
przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów 
współdzielenia pamięci.
Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez 
przerywania pracy.
Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez 
przerywania pracy.
Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, 
czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu 
operacyjnego.
Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów 
niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę 
procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w 
oparciu o ich zawartość.
Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających 
certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową 
zajmującą się bezpieczeństwem informacji.
Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię 
ASP.NET.
Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. 
Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla 
ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
Graficzny interfejs użytkownika.



Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, 
przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 
(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).
Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. 
Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i 
wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.
Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji 
informacji w dokumentach (Digital Rights Management).
Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania 
dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających 
dodatkowych licencji:
a) Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC.
b) Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie 
użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego 
oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci 
(użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe.
c) Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
d) Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub 
odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.
e) PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) 
umożliwiające:
- Dystrybucję certyfikatów poprzez http,
- Konsolidację CA dla wielu lasów domeny,
- Automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.
f) Szyfrowanie plików i folderów.
g) Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami 
roboczymi (IPSec).
h) Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) 
oraz rozłożenia obciążenia serwerów.
i) Serwis udostępniania stron WWW.
j) Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6).
k) Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby 
równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego 
oprogramowania na komputerach z systemem Windows,
Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez 
producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO 
umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez 
administratora, bez połączenia z siecią Internet.
Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath). 
Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. 
Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) 
administracji przez skrypty.
Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami 
WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF;
Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.

System musi posiadać licencje dostępowe dla minimum 40 użytkowników.

Wymagana najnowsza dostępna wersja na dzień publikacji ogłoszenia o 
zamówieniu.



Załącznik nr 2

____________________, dnia___________ r.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 
ul. Przybyszewskiego 80/82 
01-824 Warszawa

FORMULARZ OFERTY
1. Ja,

Imię i nazw isko o soby reprezentującej W ykonawcę

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy

Pełna nazwa

REGON

NIP

Adres

Telefon

E-mail:

w odpowiedzi na zaovtanie ofertowe dotyczące dostawy sorzetu komputerowego i oprogramowania
oświadczam, że oferuję spełnienie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami zawartymi w opisie przedmiotu 
zamówienia za cenę:

CZĘŚĆ A
Jednostkowa 

cena netto
Ilość Stawka

podatku
VAT

Jednostkowa cena 
brutto 

(1x2x3)

Cena ofertowa brutto 

(2x4)
1 2 3 4 5

Zestaw 
komputerowy 
(komputer + 

monitor)
............zł 20 ........... zł

................... Zł

słownie:.............................

Komputer
przenośny

(laptop) ............zł 2 ........... zł

................... Zł

słownie:.............................

Dysk twardy do 
urządzeń NAS

............zł 4 ........... zł

................... Zł

słownie:.............................

Łączna cena 
ofertowa

................... zł

słownie:.............................
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CZĘŚĆ B
Jednostko 
wa cena 

netto

Ilość Stawka
podatku

VAT

Jednostkowa cena 
brutto 
(1x2x3)

Cena ofertowa brutto 

(2x4)

1 2 3 4 5

Serwer 20 . . zł

..................... zł

słownie:.............................

zł

Oprogramowanie 
(Windows Server + 

licencje 
dostępowe)

2 .............zł

..................... zł

słownie:.............................

zł

Łączna cena 
ofertowa

..................... zł

słownie:.............................

2. Do oferty cenowej załączam specyfikację sprzętową wraz z dokładnym wskazaniem modelu sprzętu 
komputerowego i oprogramowania.

3. Zapoznałem się z warunkami umowy i nie wnoszę w stosunku do nich żadnych uwag.
4. Oświadczam, że jestem związany ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.



Umowa nr

zawarta w dn iu ............................. r. w Warszawie, pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, NIP 525- 
22-48-481, reprezentowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 80/82 w osobie Pani Małgorzaty Spychalskiej - p.o. 
Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, na podstawie 
Pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy, o numerze GP-OR.0052.909.2018 z dnia 06.04.2018 r, 
zwanym dalej Zamawiającym

a

Wykonawcą,
reprezentowaną przez:

, zwaną dalej

w wyniku udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 tys. euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm) na podstawie art. 4 ust. 8,

§1  
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego zgodnie ze złożoną ofertą i opisem 
przedmiotu zamówienia.

2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 Opis
Przedmiotu Zamówienia do zapytania ofertowego z dnia ............................ r. oraz w ofercie
Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, bez wad prawnych 
oraz fizycznych, spełniający wymagania jakościowe określone w Zapytaniu ofertowym.

§2
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy wynosi ................
zł brutto (słownie ........................... ), w tym netto ............................  (słownie złotych:
............................ ) oraz podatek VAT wg stawki 23 %.

2. Płatność wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 nastąpi po należytym wykonaniu przez Wykonawcę 
całości przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru przedmiotu 
umowy bez uwag, podpisanym przez obie strony.

3. Odbiorcą faktury i płatnikiem zobowiązań z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest Ośrodek 
Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 
Warszawa.

4. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, NIP: 525- 
22 -48-481.

5. Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana z konta Zamawiającego przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania 
faktury wystawionej zgodnie z treścią niniejszej umowy, do której zostaną załączone stosowne 
dokumenty, w szczególności protokół końcowy odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku VAT.



7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zlecenia przez Zamawiającego przelewu środków pieniężnych na 
rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 3
Termin realizacji umowy

1. Całość przedmiotu niniejszej umowy zostanie wykonana w terminie 21 dni od dnia podpisania 
umowy.

2. Datą zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy jest data podpisania przez strony 
bez usterkowego końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Dostawa może być realizowana partiami, jednak nie może zostać przekroczony termin wskazany 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca na co najmniej dwa dni przed każdą dostawą częściową zobowiązany jest 
do poinformowania i uzgodnienia z Zamawiającym terminu jej realizacji, a każda dostawa 
częściowa zostanie potwierdzona stosownym protokołem odbioru częściowego podpisanym przez 
Wykonawcę i Zamawiającego.

§ 4
Warunki realizacji przedmiotu umowy i obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z opisem
załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania ofertowego z d n ia ............................. r.
oraz złożoną ofertą.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt i ryzyko sprzęt i oprogramowanie,
0 których mowa w § 1 ust. 1.

3. Miejscem dostawy przedmiotu niniejszej umowy jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany 
m.st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82,01-824 Warszawa

4. Wykonawca zapewni rozładunek ze środków transportowych i wniesienie sprzętu wskazanego 
w § 1 ust. 1 niniejszej umowy do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady/usterki przedmiotu niniejszej 
umowy, w tym za wszelkie wady/usterki powstałe podczas transportu.

6. Wykonawca zobowiązuje się, iż sprzęt i oprogramowanie wskazane w § 1 ust. 1 będzie fabrycznie 
nowe, wolne od wad/usterek, będzie posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości
1 będzie spełniać wszelkie wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa.

7. Wykonawca zobowiązuje się do każdej dostawy będącej przedmiotem niniejszej umowy załączyć 
stosowne dokumenty, w tym w szczególności opisujące w języku polskim funkcje i sposób 
użytkowania sprzętu i oprogramowania wskazanego w § 1 ust. 1, instrukcje obsługi, instrukcje 
konserwacji, gwarancje, atesty.

8. Zamawiający, przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu i oprogramowania wskazanego w § 1 ust. 
1, zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z niniejszą 
umową, w tym w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu niniejszej umowy 
stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

§ 5
Personel Wykonawcy i Zamawiającego

1. Do kontaktów z Zamawiającym Wykonawca ustanawia:............................
2. Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający ustanawia: Przemysława Waksberg - Informatyka

§6
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1 za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy oraz opóźnienia w wydaniu 

dokumentów, o których mowa § 4 ust. 7, w wysokości 2 % brutto wynagrodzenia Wykonawcy 
wskazanego w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.



1.2 za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% 
wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 2 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

1.3 za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  
w wysokości 50 % wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 2 niniejszej umowy.

Zamawiający uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy 
wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego.
W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę w pełnej wysokości,

§ 7
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne na dostarczony przedmiot 
niniejszej umowy na okres 36 miesięcy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Rękojmia na sprzęt i oprogramowanie wskazane w § 1 ust. 1 udzielona jest na okres 36 miesięcy, 
niezależnie od gwarancji producenta. Okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę oraz gwarancji 
udzielonej przez producenta zostanie potwierdzony doręczonymi Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu podpisania protokołu końcowego całości przedmiotu umowy, stosownymi dokumentami. 
Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień 
gwarancyjnych z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy.
Okres rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego 
bezusterkowego końcowego protokołu zdawczo -  odbiorczego.
W razie stwierdzenia wad/usterek w okresie rękojmi i gwarancji, zgłoszenie wady przez 
Zamawiającego może nastąpić telefoniczne, faksem, e-mail lub pisemnie.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć wadę/usterkę nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od dnia 
zgłoszenia wady/usterki.

§ 8
Odstąpienie od umowy

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku gdy:
1.1 Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej umowy w ciągu 7 dni liczonych 

od daty podpisania niniejszej umowy,
1.2 Wykonawca, pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego, nie wykonuje 

przedmiotu umowy zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
1.3 opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni w stosunku do któregokolwiek 

uzgodnionego terminu wykonania części lub całości przedmiotu niniejszej umowy,
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Wykonawca i Zamawiający 
zobowiązani są do sporządzenia inwentaryzacji wykonanych dostaw, w terminie 7 dni liczonych 
od dnia odstąpienia od umowy.

§ 9
Informacja publiczna

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, 
a w szczególności dane go identyfikujące (w przypadku osoby fizycznej ograniczone do imienia i 
nazwiska bądź imienia, nazwiska i firmy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej), 
przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429) (z ew. zastrzeżeniem 
ust. 2).
Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały 
informacje zawarte w§.../, załączniku nr... do niniejszej umowy stanowiące informacje techniczne, 
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą.

§10
Postanowienia końcowe



1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub nie skuteczne, 

nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy (klauzula salwatoryjna).
4. Wszelkie spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:
1) kopia oferty Wykonawcy,
2) opis przedmiotu zamówienia,
3) protokół odbioru przedmiotu umowy.


