
Załącznik nr 5 

1. Komputer All in One 

 
Rodzaj produktu: Komputer osobisty 
Typ obudowy: All-in-one, kolor obudowy czarny  
Procesor: Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, min. 2 rdzenie, taktowanie zegara 

min. 3,70GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5400 punktów lub procesor 
równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W 
przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu 
sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu 
oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych 
testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania 
zawiadomienia od zamawiającego. 

Pamięć RAM: Zainstalowana 4GB. Typ pamięci DDR4 SDRAM. Dodatkowo na płycie głównej wymagany jeden 
wolny slot pamięci dla ewentualnej dalszej rozbudowy pamięci RAM 

Kontroler pamięci masowej: typ – Serial ATA, 
Dysk twardy: wewnętrzny min. 128GB SATA, SSD 
 Przy wymianie HDD uszkodzony dysk pozostaje u klienta 

Napęd optyczny: wewnętrzny, DVD RW Dual Layer 
Monitor: LCD, matryca IPS o przekątnej 23’’, rozdzielczość natywna 1920 x 1080 (FULL HD), podświetlenie 

LED, antyodblaskowa (matowa), bezdotykowa.  
Dźwięk: Zintegrowana karta dźwiękowa, głośniki stereofoniczne wbudowane w obudowę komputera. 
Komunikacja: Wbudowany port Ethernet 10/100/1000 Mb/s 
Interfejsy: min. 6 x USB USB 3.0 (min. 2 gniazda z boku obudowy komputera), 1 x DisplayPort, 1 x Ethernet, 

1 x wyjście słuchawkowe, 1 x wejście na mikrofon. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na 
zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek, adapterów itp. 

Zasilanie: Zasilacz wbudowany w obudowę komputera. 
Podstawka: Możliwość regulowania wysokości ekranu w zakresie min 100 mm. 
 Dodatkowo możliwość obrotu ekranu o 360o (SWIVEL) 
Dołączone do zestawu: Klawiatura USB z wydzielonym blokiem numerycznym dodatkowo wyposażona w zintegrowany 

czytnik kart CCID (SmartCard). 

Dwuprzyciskowa mysz optyczna USB z rolką 
Preinstalowany system oper.: Zainstalowany lub preinstalowany system operacyjny 64bit, w pełni spolszczony, system 

operacyjny musi poprawnie współpracować z posiadanym oprogramowaniem aplikacyjnym: 
Bestia, Płatnik, Sigid i HomeBanking BGŻ. Komunikacja i poprawna współpraca z kontrolerem 
domeny Windows; dostarczona licencja systemu operacyjnego oraz nośnik z systemem 
operacyjnym. Możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania z serwera znajdującego się 
w sieci lokalnej  
(np. WSUS). 
Dodatkowo wymagane jest załączenie płyty instalacyjnej umożliwiającej 
zainstalowanie na komputerze systemu  Windows 7 Professional 64-bit PL 
niewymagającego aktywacji. 

Pakiet biurowy: Pakiet biurowy, składający się z co najmniej dedykowanych aplikacji edytora tekstu, arkusza 
kalkulacyjnego, programu do prowadzenia prezentacji, klienta poczty elektronicznej 
umożliwiających otwieranie, edycję i zapis dokumentów (w posiadanych aplikacjach 
zaszyfrowanych dokumentów z posiadanych aplikacji) w formatach .docx Microsoft Word, .xlsx 
Microsoft Excel, .pptx Microsoft Power Point, umożliwiający tworzenie, wykonywanie i edycję 
makr oraz aplikacji zapisanych w języku Visual Basic for Application w dokumentach .xls Microsoft 
Excel, .doc Microsoft Word. Możliwość automatycznej aktualizacji oprogramowania z serwera 
znajdującego się w sieci lokalnej  
(np. WSUS). 

Gwarancja producenta: 36 miesięcy on-site, przy wymianie HDD uszkodzony dysk pozostaje u klienta. Naprawa u klienta 
w ciągu 24h. 

 
Przykładowy produkt: HP EliteOne 800 G2 23’’ All-in-One Business PC  z Windows 8.1 Pro 64-bit PL i Office 2016 Home 

and Business PL 
 

  



 
2. UPS 
 
Moc wyjściowa: 400W / 650VA 

Napięcie wyjściowe: 230V 
Gniazda wyjściowe: 3 gniazda z podtrzymaniem zasilania; 1 gniazdo tylko z ochroną przeciwprzepięciową 
Typ gniazd wyjściowych: 4x gniazdo z bolcem uziemiającym (typ E) z zabezpieczeniem przed dziećmi 
Typ akumulatora: Bezobsługowe baterie ołowiowo – kwasowe 
Port komunikacyjny: USB 
Sygn. wymiany akumulatora: LED + alarm dźwiękowy 
Ochrona linii danych: Ochrona dodatkowych portów (wtyki RJ-45 i RJ-11) 
Czas podtrzymania napięcia: minimum 9 minuty przy obciążeniu równym 50%. 
Kolor UPS-a: Czarny 
Wymiary max.  
(wys. x szer. x gł.) w mm: 270 x 90 x 240 
 
Przykładowy produkt: Eaton Ellipse ECO 650 FR USB 
 

3. Drukarka laserowa mono 
 
Typ drukarki:  Laserowa, monochromatyczna A4 
Prędkość drukowania:  Do 35 str/min 
Czas pierwszego wydruku:  Max. 7 s. 
Druk dwustronny:  Automatyczny 
Rozdzielczość druku:  1200 x 1200 dpi 
Interfejsy:  USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, wbudowana karta WiFi 
Zainstalowana pamięć RAM:  min. 128 MB  
Podajniki papieru:  Podajnik dolny (szuflada) na 250 arkuszy. 
Wielofunkcyjny podajniki papieru:  Podajnik na 50 arkuszy z przodu drukarki. 
Materiały eksploatacyjne:  Wkład z tonerem o standardowej pojemności na min. 5000 stron. (przy 5% zadruku) 

Wkład z tonerem o wysokiej pojemności na min. 11000 stron. (przy 5% zadruku) 
Wydajność w cyklu roboczym: 80000 stron miesięcznie 
Inne: Zintegrowane w jednym elemencie bęben światłoczuły i pojemnik z tonerem. Nie dopuszcza się 

urządzeń w których bęben światłoczuły i pojemnik z tonerem są elementami zakupywanymi 
osobno. 

Gwarancja: 4 lata. Dopuszcza się rozszerzenia gwarancji oferowane przez producenta drukarki np. po 
rejestracji na stronie WWW. 

 
Przykładowy produkt: Xerox Phaser 3320V-DNI 
 

 
4. Sieciowe Oprogramowanie OCR 
 
Oprogramowanie musi posiadać następujące możliwości: 

Oprogramowanie w polskiej wersji językowej 

Dokładność rozpoznawania tekstu do 99,8% (dane producenta oprogramowania) 

Zachowanie formatowania i struktury dokumentu źródłowego 

Umożliwia instalację na dowolnej liczbie stacji roboczych w sieci lokalnej, natomiast w danym czasie można uruchomić go na tylu 

komputerach, ile zostało zakupionych licencji. Menedżer licencji pozwala przypisywać, dodawać i usuwać licencje, a także monitorować ich 

wykorzystanie. 

Pozwala na zamianę zeskanowanych dokumentów drukowanych, cyfrowych zdjęć i pliki PDF na postać edytowalną. Formatem wejściowym 

może być BMP, PCX, DCX, JPEG, JPEG 2000, JBIG2, PNG, TIFF, PDF, XPS, DjVu, GIF, WDP, a formatami wyjściowymi DOC, DOCX, XLS, 

XLSX, PPTX, RTF, PDF, PDF/A, HTML, CSV, TXT, ODT, EPUB, FB2, VCF, DjVu. 

Przykładowy produkt: ABBYY FineReader 12 Corporate Edition PL plus licencja na 5 stanowisk jednoczesnych 
  



 

L.P. Podzespół 
Ilość 
(szt.) 

1. Komputer All in One 20 

2. UPS 20 

3. Drukarka 60 

4 
Oprogramowanie OCR (5 
licencji) 

1 

 

 
Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:  
1. Dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy musi być fabrycznie nowy (nieużywany).  
2. Dostarczony sprzęt musi posiadać oznakowanie CE. 
 
Oferowany sprzęt i oprogramowanie musi spełniać minimalne parametry opisane powyżej. 
Przedstawione przez zamawiającego produkty są przykładowe. Wykonawca może zaoferować sprzęt nie 
gorszy niż wyżej wymieniony.  


