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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp. Parametry i warunki graniczne Opis parametrów oferowanych

1

STACJA ROBOCZA 
(model wzorcowy stacji roboczej-Dell Desktop 
OptiPlex-380MiniTower lub równoważny) : Standard 
Base Mini Tower Chassis  - szt. 5
System: Windows® 7 Professional (32 BIT) wersja 
polska
Intel® Core™2 Duo E7500(2.93GHz,1066MHz,3MB) 
VTx 

Chipset Intel®G41 Express z układem ICH7 Pamięć2 
gniazda pamięci DIMM; dwukanałowa pamięć SDRAM 
DDR3 1066 MHz bez funkcji ECC, maksymalnie 4 GB 
Grafika
Zintegrowana karta Intel® Graphics Media Accelerator 
X4500
Karta z wyjściem DVI
 Standardowe porty wejścia-wyjścia
8 portów USB 2.0 (2 z przodu, 6 z tyłu)
1 port RJ-45
Opcjonalny adapter PS2
1 port VGA
1 port szeregowy
1 port równoległy
2 liniowe wejścia audio (stereo/mikrofon)
2 liniowe wyjścia audio (słuchawki/głośniki)
Wymiary
(wys. x szer. x gł.) 
cale/(cm) 
16,1 x 7,4 x 17,0 /
(40,8 x 18,7 x 43,3)
Liczba wnęk na napędy
2 wewnętrzne 9 cm (3,5")
1 zewnętrzna 9 cm (3,5")
2 zewnętrzne 13 cm (5,25")

Pamięć: min. 4.0GB 800MHz Non-ECC DDR2 4GB 
(2x2048MB) 1333Mhz DDR3 Dual Channel 
Dysk twardy: 320GB 3.5inch Serial ATA (7,200rpm) 
Single Hard Drive 
Drugi Dysk twardy 160GB Serial ATA II 3Gb/s 
(7200RPM) Hard Drive no.2 with SATA Cable 
Napęd: 16X DVD +/-RW Drive With Software
Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 
Wymagane Akcesoria do Stacji roboczej :

Klawiatura:Enhanced Quietkey Czarna Klawiatura- 
US/Euro (QWERTY) 1 



Mysz: Optyczna, Scroll USB (3 buttons scrooll) czarna

Pendrive: 8GB USB Memory Key with Pre-Loaded 
TrueCrypt Software 

Microsoft® Office Starter 2010 

Usługi Dodatkowe 

3 Lata ProSupport for and Next Business Day On-Site 
Service 
3 Lata Gwarancja - Next Business Day 

Dodatkowe :

Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę 
oferowanych komputerów z ww. systemem 
operacyjnym. Głośność jednostki centralnej w/g normy 
ISO 9296 (bez nośników 32 dB. Deklaracja zgodności 
CE (załączyć do oferty) Sprzęt powinien być zgodny 
dyrektywą RoHS 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

Bios:
W pamięci Flash, funkcja blokowania wejścia do BIOS 
oraz blokowania startu systemu operacyjnego , zgodny 
ze specyfikacją Plug & Play, (gwarantujący utrzymanie 
zapisanego hasła nawet w przypadku jednoczesnego 
odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 
BIOS)Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania 
stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, 
administratora oraz dysku twardego oraz możliwość 
ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: 
brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na 
uruchomienie systemu bez podania hasła 
administratora.Musi posiadać możliwość ustawienia 
zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem 
systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie 
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 
systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła 



administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w 
sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.Możliwość 
odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , 
informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci 
operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów 
pamięci, obsadzeniu slotów PCI.Możliwość 
włączenia/wyłączenia z zintegrowanej karty dźwiękowej 
z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, 
podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych.Możliwość wyłączenia/włączenia z 
zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych.Możliwość ustawienia portów USB w 
trybie „no boot”, czyli podczas startu komputer nie 
wykrywa urządzań typu USB, natomiast po 
uruchomieniu systemu operacyjnego

2 Monitor : Model wzorcowy-Dell E-series  E1910 lub 
równoważny) – szt. 5

EKRAN
Wielkość ekranu: 
Obszar widoczny o 19-calowej przekątnej (482,6 mm)
Współczynnik proporcji obrazu: 
Panoramiczny (16:10)
Typ matrycy: 
TN — Twisted Nematic
Optymalna rozdzielczość: 
1440x900 przy 60 Hz
Kontrast: 
1000 do 1 (standardowo)
Jasność: 
300 cd/m2 (standardowo)
Czas reakcji: 
5 ms (standardowo)
Kąt widzenia: 
160 (w pionie)/160 (w poziomie)
Odwzorowanie kolorów: 
16,7 mln kolorów
Rozstaw pikseli: 
0,2835 mm
Typ urządzenia: 
Płaski ekran      

MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA
Złącze VGA (Video Graphics Array)
Złącze DVI-D (Digital Visual Interface — Digital)



PODSTAWKA
Regulacja nachylenia
Menu ekranowe (OSD) i wbudowane gniazdo do 
porządkowania kabli

ZABEZPIECZENIA
Gniazdo na linkę zabezpieczającą (linka zabezpieczająca 
sprzedawana oddzielnie)

      KOLOR, WYMIARY I WAGA
Kolor 
83% (standardowo)2 CIE1976
Wymiary (wys. x szer. x gł.) 
14,32 cala (363,74 mm) x 17,45 cala (442,85 mm) x 5,78 
cala (146,86 mm)
Waga (sam ekran — do montażu zgodnego ze 
standardem VESA) 
3,59 kg (7,91 funta)
Waga (z opakowaniem) 
5,76 kg (12,70 funta)

3

Drukarka Laserowa (model wzorcowy Drukarka 
laserowa Dell™ 2330d  lub równoważny) – szt. 5

Monochromatyczna drukarka laserowa Wymiary 
drukarki (szer. x gł. x wys.) 43 x 37 x 25 cm(17'' x 14.4'' 
x 9.7'') 
Waga drukarki (14,13 kg) Maksymalna szybkość 
drukowania (rzeczywista szybkość drukowania może się 
różnić w zależności od konkretnych warunków)
Do 33stron formatu Letter na minutę
Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 punktów na cal 
(dpi) Maksymalna wydajność miesięczna Do 50 000 
stron miesięcznie 
Standardowy podajnik papieru 250 arkuszy + podajnik 
wielofunkcyjny na 50 arkuszy 
Procesor 400 MHz Pamięć 
Standardowa ilość pamięci 
32 MB

Maksymalna ilość pamięci 
160 MB (po zainstalowaniu opcjonalnej pamięci DIMM 
o pojemności 128 MB) Interfejs użytkownika 
Wyświetlacz LCD — 2 linie po 16 znaków tekstu z 
podświetleniem (tekst i grafika), 1 dioda LED i 
klawiatura składająca się z 6 przycisków Maksymalna 
pojemność wejściowa papieru 850 arkuszy 
Standardowa/maksymalna pojemność tacy na wydruki 
150 arkuszy 

javascript:void(0)


4. Stacja Robocza (model wzorcowy: HP 500B (WU207EA) z dodatkami lub równoważny) – szt. 8:

Parametry i warunki graniczne Opis parametrów 
oferowanych

Zainstalowany system 
operacyjny

Windows XP Professional (dostępny 
na podstawie prawa do zmiany wersji 
z wersji Oryginalny Windows 7 
Professional) 

Procesor Procesor Intel® Core™2 Duo E7500 
(2,93 GHz, 3 MB pamięci podręcznej 
L2, magistrala FSB 1066 MHz) 

Pamięć standardowa 4 GB pamięci DDR3 1333 MHz 
(parami identyczne)

Napędy optyczne Nagrywarka DVD SuperMulti 
LightScribe SATA

Wewnętrzny dysk twardy Dysk SATA minimum 320 GB 
7200 obr./min 3 Gb/s

Karta grafiki zintegrowana + dodatkowa karta 
grafiki PCI-E z chłodzeniem 
pasywnym i wyjściem DVI

Obudowa Microtower

Porty I/O 1 wejście mikrofonu
1 port RJ-45
1 port VGA
6 portów USB 2.0
1 wejście liniowe
1 wyjście liniowe
2 dodatkowe wewnętrzne porty USB 
2.0 na płycie głównej 

Sloty wewnętrzne 1 pełnej wysokości gniazdo PCI 2.3
1 pełnej wysokości gniazdo PCIe x16
2 pełnej wysokości gniazda PCIe x1 

Karta dźwiękowa Wbudowany podsystem dźwiękowy 
HD z kodekiem Realtek ALC662 

Interfejs sieciowy Zintegrowana karta sieciowa Realtek 
RTL8103EL 10/100 Ethernet
Karta sieciowa do komputerów 
biurkowych Intel Gigabit CT 

Wymiary 16,6 x 42,8 x 38,4 cm 

5. Klawiatura i mysz (model wzorcowy: Logitech USB lub równoważny) – szt. 8

Parametry i warunki graniczne Opis parametrów 
oferowanych

Złącze USB



6. Monitor (model wzorcowy: NEC AccuSync AS191WM 19" lub równoważny) – szt. 8:

Parametry i warunki graniczne Opis parametrów oferowanych

Przekątna ekranu 19"  

Format obrazu 16:10:00

Wymiary plamki 0,283mm 

Maks. rozdzielczość obrazu 1440x900 

Maksymalna częstotliwość 
odchylania poziomego 

31,5 ~ 82,3 kHz 

Maksymalna częstotliwość 
odchylania pionowego 

56 ~ 75 Hz 

Kąt widzenia poziomy Microtower

Kąt widzenia pionowy 160 stopni 
Sloty wewnętrzne 160 stopni 
Jasność 250 cd/m2 
Współczynnik kontrastu 01:00:01
Czas reakcji matrycy 5 ms 
Wbudowane głośniki Tak 
Moc głośników 2 x 1W 
Rodzaj złącza wideo D-Sub

DVI-D 
Wymiary (szer. x wys. x głeb.) 440 x 347 x 210 mm 

7. Drukarka (model wzorcowy: HP DeskJet 2055dn lub równoważny) – szt. 8:

Parametry i warunki graniczne Opis parametrów oferowanych

Prędkość druku w czerni (tryb 
normal, A4) 

Do 33 str./min 

Jakość druku w czerni (tryb 
best) 

Do 1200 x 1200 dpi 

Technologia druku Druk laserowy 

Normatywny cykl pracy 
(miesięcznie, format A4) 

Do 50 000 stron 

Standardowa pamięć 128 MB 

Maksymalna pojemność 
pamięci 

384 MB 



Szybkość procesora 600 MHz 

Standardowe języki drukarki HP PCL 5c, HP PCL 6, emulacja 
Postscript poziom 3 z 
automatycznym przełączaniem 
języków 

Standardowa liczba 
podajników papieru 

2

Maks. liczba pojemników na 
papier 

3

Standardowe rozwiązania 
komunikacyjne 

Serwer wydruków HP Jetdirect z 
kartą Gigabit Ethernet, port Hi-Speed 
USB 2.0 

Wymiary 365 x 368 x 268 mm 
Kabel USB 3m, ekranowany

8. Czytnik kodów kreskowych (model wzorcowy: Metrologic MS 9520 Voyager USB lub 
równoważny) – szt. 8:

Parametry i warunki graniczne Opis parametrów oferowanych

źródło światła laser

głębokość odczytu 203.00 mm 

rozdzielczość 0.13 mm 

prędkość odczytu 72.00 

interfejs USB 

waga 149.00 g 

Wymiary 198 x 78 x 40 mm 

9. Listwa przeciwprzepięciowa (model wzorcowy: HSK ACAR P7 lub równoważny) – szt. 8:

Parametry i warunki graniczne Opis parametrów oferowanych

Ilość gniazd z uziemieniem 5

Ilość gniazd płaskich 2

zabezpieczenie Bezpiecznik automatyczny

włącznik podświetlany

Gwarancja na kompletny zestaw (stacja robocza, klawiatura, mysz, monitor, drukarka, czytnik kodów 
kreskowych, listwa przeciwprzepięciowa) – 3 lata

Zamawiający pod pojęciem równoważny rozumie sprzęt  o parametrach nie gorszych od wskazanych 
przez Zamawiającego.
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