
Poz. I. Komputer stacjonarny Dell OptiPlex 5090 SFF 

Nazwa elementu, 
parametru lub cechy 

Oferowane parametry techniczne 

Wydajność 
obliczeniowa jednostki 

a) Procesor Intel i7-11700 wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, o średniej wydajności 
ocenianej na 20 743 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników 
opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php., 

b) Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą 
kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. 

Pamięć operacyjna 
a) 32 GB RAM DDR4 3200 MHz 
b) Możliwość rozbudowy do 128 GB. 

Karta graficzna 

Intel UHD 750 
a) Zintegrowana z procesorem, 
b) Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej, 

c) Wyposażona w port VGA oraz 2 porty cyfrowe: Display Port 
d) Obsługiwana przez DirectX w wersji 12 i OpenGL w wersji 4 
e) karta graficzna osiąga w teście PassMark Performance Test 1776 punktów w G3D 

Płyta główna 

a) 2 złącza PCI Express w układzie 1 x PCIex16 i 1 x PCIex4. 
b) Trwale zintegrowany - ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do 

tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania; Próba 
usunięcia układu powoduje uszkodzenie płyty główne - Trusted Platform Module w wersji 
2.0, 

Dysk Twardy 1024 GB SSD M.2 PCIe NVMe 

Wyposażenie a) Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
b) Porty audio z przodu obudowy: wyjście na słuchawki i wejście na mikrofon (combo), 
c) Zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45 (obsługa standardów Wake on Lan), d) 

Karta sieciowa WLAN: Karta WLAN Wi-Fi 6 AX201 2x2 + Bluetooth 5.0 
e) Wbudowany napęd DVD RW+/- DL SATA w kolorze obudowy, 
f) Klawiatura USB, układ polski programisty, długość kabla 1,8 m, możliwość regulacji kąta 

nachylenia, powierzchnia klawiatury matowa, a znaki na klawiaturze kontrastowe i 
czytelne. 

g) Mysz USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - długość kabla 1,8 m, 
h) 10 portów USB w obudowie komputera, z czego 4 z przodu obudowy w tym 1 x USB 3.2, 1 

x USB 3.1 typu C i jeden port z funkcją PowerShare oraz 6 z tyłu obudowy, w tym 4 porty 
USB 3.0 (w tym 2 porty USB 3.2) - nie dopuszcza się wykorzystania rozgałęziaczy i 
replikatorów portów USB. 

i) 3 złącza SATA, w tym. 2 szt SATA 3.0 na płycie głównej, 
j) Kabel zasilający do zaoferowanego komputera, kabel z uziemieniem (wtyk CEE7/7), 

długość 1,8m. 
k) Wbudowany w jednostkę centralną czytnik kart multimedialnych czytający karty SD 
4.0 

Zasilanie 

Zasilacz z aktywnym PFC o mocy 300W zintegrowany wewnątrz obudowy zapewniający 
sprawne działanie całej jednostki, osiągający sprawność 92% przy obciążeniu 50% oraz o 
sprawność 89% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. 

  

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


Ergonomia 

a) Obudowa typ SFF, fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej i poziomej; 
brak bocznych otworów wentylacyjnych. Suma wymiarów obudowy nie przekracza 
68cm. 

b) Obudowa wyposażona w 1 wnękę 2,5” lub 3,5” wewnętrzne 
c) Obudowa tak skonstruowana, by dostęp do zainstalowanych wewnątrz komputera kart 

rozszerzeń oraz dysków i napędów z zewnątrz odbywał się bez użycia narzędzi (wyklucza 
się użycie wkrętów, śrub motylkowych), 

d) Karty rozszerzeń, każdy z dysków 2,5” lub 3,5” oraz napędów tak zainstalowane wewnątrz 
obudowy komputera, by wymiana tych elementów odbywała się z zewnątrz bez użycia 
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych), 

e) Obudowa posiada czujnik otwarcia, współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco - 
diagnostycznym 

f) Obudowa posiada wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do 
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. W 
szczególności sygnalizuje: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, 
awarię CMOS baterii, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny 
nie wykorzystuje minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk 
zewnętrznych. Każdy komputer oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym 
umieszonym na obudowie, oraz wpisany na stałe w BIOS, 

g) Głośność oferowanej jednostki centralnej nie przekracza 22dB z pozycji operatora w 
trybie pracy dysku twardego (IDLE). 

Zarządzanie 

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na 
poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego 
oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną 

komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: - 
monitorowanie konfiguracji komponentów komputera: procesor, pamięć, HDD ,wersja 

BIOS płyty głównej; 

- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 

- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 

Wymagania dodatkowe 

a) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, zawierający nazwę producenta komputera lub nazwę 
modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy. 

b) Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji: wersja BIOS, nr seryjny, 
data produkcji komputera, pamięć RAM (taktowanie, wielkość, obsadzenie kości w 
slotach, procesor (typ, nazwa, typowa prędkość, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3) , 
pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych MAC adres 
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ graficzny, kontroler audio. 

c) Możliwość, ustawienia hasła na poziomie: 

- administratora (hasło nadrzędne), 

- użytkownika/systemowego (hasło umożliwiające użytkownikowi min. zmianę swojego 
hasła) 

d) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych 
urządzeń. 

e) Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej 
f) Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA w tym również pojedynczo, 
g) Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio, 
h) Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM. 
i) Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb 

cichy 
j) 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. 
k) Możliwość wyłączania portów USB w szczególności pojedynczo w dowolnej 
kombinacji.   



System operacyjny 

a) Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją 
b) klucz licencyjny Windows 11 Professional zapisany trwale w BIOS 

Standardy i certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, 
zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 

Warunki gwarancji a) 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w 
miejscu instalacji komputera, 

) W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twardy .itp., 
pozostają one u Zamawiającego, 

c) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 
serwisowego producenta, 
d) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. 

Uwagi 
Sprzęt nowy, w pełni objęty wsparciem producenta. Brak doposażania komputera w 
komponenty przez wykonawcę  

Poz. II. Monitor nr 1 Dell 24 P2422H 
 

Nazwa elementu, parametru 
lub cechy 

parametry techniczne 

Typ wyświetlacza LED (matryca IPS Anti-Glare) 

Przekątna 23,8 cala 

Rozdzielczość 1920 x 1080 px (Full HD) 

Kontrast statyczny 1000:1 

Jasność 250 cd/m2 

Czas reakcji plamki 8 ms 

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 

Złącza 1 x 15-stykowe złącze D-Sub, 
1 x HDMI 1.4, 
1 x złącze DisplayPort 1.2 
4 x USB 3.2 Gen 1 

Gama koloru 99% sRGB 

Kąt widzenia pion/poziom 178/178 stopni 

Funkcja PIVOT Tak 

Obrót lewo/prawo 90 stopni 

Regulacja wysokości Tak, 150 mm 

Załączone wyposażenie Przewód zasilający o długości 1,8m 
Przewód DisplayPort o długości 1,8m 
Przewód USB A-B 3.0 o długości 1,8m 

Dodatkowe wymogi Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Przeciwodblaskowa powłoka z 
utwardzeniem 3H 



Gwarancja i wsparcie techniczne 

Czas trwania gwarancji 3 lata 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego 
Gwarancja zero martwych pikseli 

 
  

Poz. III. Monitor nr 2 Dell 24 P2722H 

Nazwa elementu, parametru lub 
cechy 

parametry techniczne 

Typ wyświetlacza LED (matryca IPS Anti-Glare) 

Przekątna 27 cala 

Rozdzielczość 1920 x 1080 px (Full HD) 

Kontrast statyczny 1000:1 

Jasność 300 cd/m2 

Czas reakcji plamki 8 ms 

Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln 

Gama koloru 99% sRGB  
Złącza 1 x HDMI 1.4 

1 x DisplayPort 1.2 
1 x VGA 
4 x USB 3.2 Gen 1 

Kąt widzenia pion/poziom 178/178 stopni 

Funkcja PIVOT Tak 

Obrót lewo/prawo 90 stopni 

Regulacja wysokości Tak, 150 mm 

Załączone wyposażenie Przewód zasilający o długości 1,8m 
Przewód DisplayPort o długości 1,8m 
Przewód USB A-B 3.0 o długości 1,8m 

Dodatkowe wymogi Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock) Przeciwodblaskowa powłoka z 
utwardzeniem 3H 

Gwarancja i wsparcie techniczne 
Czas trwania gwarancji 3 lata 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Gwarancja zero martwych 
pikseli 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poz. IV. Komputer przenośny typ 1 Dell Latitude 3420 
 

Nazwa elementu, 
parametru lub cechy 

Parametry techniczne 

Wydajność 
obliczeniowa 
jednostki 

a) Procesor Intel i5-1145G7 wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, o średniej wydajności 
ocenianej 10 414 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php., 

b) Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera są ze sobą kompatybilne i nie 
obniżają jego wydajności. 

Pamięć operacyjna: 
a) 16 GB RAM DDR4, 3200MHz 
b) możliwość rozbudowy do 32 GB 
c) 1 slot wolny 

Karta graficzna: 

Intel Iris Xe 
a) zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci 

systemowej, 
b) obsługiwana przez DirectX w wersji 12 i OpenGL w wersji 4 
c) karta graficzna osiąga w teście PassMark Performance Test 2784 punktów w G3D Rating 

publikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Wyświetlacz: 

a) wielkość - 14”, 
b) rozdzielczość nominalna - 1920 na 1080 pikseli; 
c) matowy, 
d) jasność 250 cd/m2, 
e) kontrast 500:1 
f) obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli 

Dysk Twardy: 512 GB SSD PCIe NVMe 

Obudowa: 

a) Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie 
chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. 

b) Kąt otwarcia notebooka 180 stopni. 
c) Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. 

Wyposażenie: 

a) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
b) mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa 
c) zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax, 
d) interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T, 
e) 4 porty USB w tym 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 typu A, w tym jeden dosilony, 1x USB 3.2 gen 2 

typu C, 

f) interfejs HDMI, 
g) wbudowany czytnik kart multimedialnych w formacie microSD, 
h) zintegrowany w obudowie Bluetooth 5.0 , 
i) touchpad 
j) czytnik linii papilarnych 
k) Klawiatura w układzie US - QWERTY z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem. 

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: mute, regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 
klawiszy F1-F12. 79 klawiszy, czytnik linii papilarnych, 

l) porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - combo, 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


Wymagania 
dodatkowe 

a) BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za 
pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego 
urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe). 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 maks osiąganej 
prędkości, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne 
(nieedytowalne) pole asset tag, nie podlegające skasowaniu nawet po aktualizacji BIOS. 

b) Funkcja logowania się do BIOS na podstawie hasła użytkownika i administratora (hasła 
niezależne), możliwość ustawienia haseł administratora oraz użytkownika składających się z 
małych liter, dużych liter, cyfr, znaków specjalnych. 

c) BIOS zawierający informację o stanie naładowania baterii, mocy podpiętego zasilacza, 
ponadto możliwość zarządzania trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego 
poziomu naładowania). 

d) Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia recovery BIOS na dysku 
twardym. 

Zabezpieczenia: 

a) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje 
uszkodzenie płyty głównej. 

b) obudowa umożliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze 
blokady Kensingtona/Nobel Lock) 

Zasilanie: 

a) akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności 54Wh, 
b) możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 80% w ciągu 1 godz. i do poziomu 100% w 

czasie 2 godzin 
c) zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz 

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 zapewniający pełną funkcjonalność, a także 
zachowujący interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku twardego oraz jego uszkodzenia, 
nie wymagający stosowania zewnętrznych i dodatkowych nośników pamięci masowej oraz dostępu 
do internetu i sieci lokalnej. 

Waga: 1,55 kg z oferowaną baterią 

System operacyjny: 
a) Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją 
b) klucz licencyjny Windows 11 Professional zapisany trwale w BIOS 

Dokumenty: 

a) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 
b) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
c) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera 
d) Oferowany model komputera posiada certyfikat producenta oprogramowania systemowego 

Windows, potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym 

Warunki gwarancji: 

a) 3-letnia (łącznie z baterią) gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, 
świadczona w miejscu instalacji komputera., 

b) W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twardy .itp., 
pozostają one u Zamawiającego, 

c) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 
producenta, 

d) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. 

Uwagi: 
Sprzęt nowy, w pełni objęty wsparciem producenta. Brak doposażania komputera w komponenty 
przez wykonawcę  



Poz. V. Komputer przenośny typ 2 Dell Latitude 3520 

Nazwa elementu, 
parametru lub cechy 

parametry techniczne 

Wydajność 
obliczeniowa 
jednostki 

a) Procesor Intel i5-1145G7 wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, o średniej wydajności 
ocenianej 10 414 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php., 

b) Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera są ze sobą kompatybilne i nie 
obniżają jego wydajności. 

Pamięć operacyjna: 
a) 16 GB RAM DDR4, 3200MHz 
b) możliwość rozbudowy do 32 GB 
c) 1 slot wolny 

Karta graficzna: 

Intel Iris Xe 
a) zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci 

systemowej, 
b) obsługiwana przez DirectX w wersji 12 i OpenGL w wersji 4 
c) karta graficzna osiąga w teście PassMark Performance Test 2784 punktów w G3D Rating 

publikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Wyświetlacz: 

a) wielkość - 15,6”, 
b) rozdzielczość nominalna - 1920 na 1080 pikseli; 
c) matowy, 
d) jasność 250 cd/m2, 
e) kontrast 700:1 
f) obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli 

Dysk Twardy: 512 GB SSD PCIe NVMe 

Obudowa: 
a) Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie 

chroniące klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. 
b) Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. 

Wyposażenie: 

a) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
b) mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa 
c) zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax, 
d) interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T, 
e) 4 porty USB w tym 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 typu A, w tym jeden dosilony, 1x USB 3.2 gen 2 

typu C z obsługą DP 1.2, 
f) interfejs HDMI, 
g) wbudowany czytnik kart multimedialnych w formacie microSD, 
h) zintegrowany w obudowie Bluetooth 5.0 , 
i) touchpad 
j) czytnik linii papilarnych 
k) Klawiatura w układzie US - QWERTY z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem. 

Wszystkie klawisze funkcyjne typu: regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu 
klawiszy F1-F12. 
98 klawiszy czytnik linii papilarnych, 

l) porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - combo, 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


Wymagania 
dodatkowe 

a) BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za 
pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego 
urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe). 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 maks osiąganej 
prędkości, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach. Niezmazywalne 
(nieedytowalne) pole asset tag, nie podlegające skasowaniu nawet po aktualizacji BIOS. 

b) Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość ustawienia hasła 
systemowego/użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie systemu z 
jakichkolwiek urządzeń oraz umożliwia zalogowanie się do BIOS w celu zmiany swojego hasła, 
możliwość ustawienia hasła dla dysku NVMe, hasła muszą umożliwiać zawarcia w sobie znaków 
specjalnych, liczb i liter, 

c) Możliwość odczytania informacji o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego 
zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu 
naładowania). 

d) Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego 
oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS 

Zabezpieczenia: 

a) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje 
uszkodzenie płyty głównej. 

b) obudowa umożliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 
(złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock) 

Zasilanie: 

a) akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności 54Wh, 
b) możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 80% w ciągu 1 godz. i do poziomu 100% 

w czasie 2 godzin 
c) zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz 

Diagnostyka System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub z 
poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna 
funkcjonalność systemu diagnostycznego realizowana bez użycia: dostępu do sieci i internetu, 
dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu : 
pamięć flash, USBpen itp. 

Waga: 1,8 kg z oferowaną baterią 

System operacyjny: 
a) Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją. 
b) klucz licencyjny Windows 11 Professional zapisany trwale w BIOS 

Dokumenty: 

a) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 
b) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
c) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera 
d) Oferowany model komputera posiada certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 

współpracę z oferowanym systemem operacyjnym 

Warunki gwarancji: 

a) 3-letnia (łącznie z baterią) gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, 
świadczona w miejscu instalacji komputera., 

b) W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twardy .itp., 
pozostają one u Zamawiającego, 

c) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 
producenta, 

d) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 

Uwagi: 
Sprzęt nowy, w pełni objęty wsparciem producenta. Brak doposażania komputera w komponenty 
przez wykonawcę 



Poz. VI. Komputer przenośny typ 3 Dell Latitude 3520 

Nazwa elementu, 
parametru lub cechy 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

Wydajność 
obliczeniowa 
jednostki 

a) Procesor Intel i7-1165G7 wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, o średniej wydajności 
ocenianej 10 595 pkt. w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/cpu list.php., 

Pamięć operacyjna: 32 GB RAM DDR4, 3200MHz 

Karta graficzna: 

Intel Iris Xe 
a) zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci 

systemowej, 
b) obsługiwana przez DirectX w wersji 12 i OpenGL w wersji 4 

c) karta graficzna osiąga w teście PassMark Performance Test 2784 punktów w G3D Rating 
publikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php 

Wyświetlacz: 

a) wielkość -15,6”, 
b) rozdzielczość nominalna - 1920 na 1080 pikseli; 
c) matowy, 
d) jasność 250 cd/m2, 
e) kontrast 700:1 
f) obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości 1920 na 1080 pikseli 

Dysk Twardy: 1024 GB SSD PCIe NVMe 

Obudowa: 
a) Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane, dookoła matrycy uszczelnienie chroniące 

klawiaturę notebooka, po zamknięciu przed kurzem i wilgocią. 
b) Komputer spełniający normy MIL-STD-810H. 

Wyposażenie: 

a) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
b) mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa 
c) zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax, 
d) interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T, 
e) 4 porty USB w tym 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 typu A, w tym jeden dosilony, 1x USB 3.2 gen 2 typu 

C z obsługą DP 1.2, 
f) interfejs HDMI, 
g) wbudowany czytnik kart multimedialnych w formacie microSD, 
h) zintegrowany w obudowie Bluetooth. 5.0 , 
i) touchpad 
j) czytnik linii papilarnych 
k) Klawiatura w układzie US - QWERTY z wbudowanym w klawiaturze podświetleniem. Wszystkie 

klawisze funkcyjne typu: regulacja głośności, print screen dostępne w ciągu klawiszy F1-F12. 
98 klawiszy czytnik linii papilarnych, 

l) porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - combo, 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php


Wymagania 
dodatkowe 

a) BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją 
UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia wskazującego 
(wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia wskazującego (wmontowanego na stałe). 
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 maks osiąganej prędkości, pamięci RAM z informacją o taktowaniu i obsadzeniu w 
slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne) pole asset tag, nie podlegające skasowaniu nawet po 
aktualizacji BIOS. 

b) Możliwość ustawienia hasła dla administratora, możliwość ustawienia hasła 
systemowego/użytkownika które jednocześnie będzie blokować uruchamianie systemu z 
jakichkolwiek urządzeń oraz umożliwia zalogowanie się do BIOS w celu zmiany swojego hasła, 
możliwość ustawienia hasła dla dysku NVMe, hasła muszą umożliwiać zawarcia w sobie znaków 
specjalnych, liczb i liter, 

c) Możliwość odczytania informacji o stanie naładowania baterii (stanu użycia), podpiętego 
zasilacza, zarządzanie trybem ładowania baterii (np. określenie docelowego poziomu 
naładowania). 

d) Możliwość nadania numeru inwentarzowego z poziomu BIOS bez wykorzystania dodatkowego 
oprogramowania, jak i konieczności aktualizacji BIOS 

Zabezpieczenia: 

a) Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usunięcia układu powoduje 
uszkodzenie płyty głównej. 

b) obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej 
(złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock) 

Zasilanie: 

a) akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności 54Wh, 
b) możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 80% w ciągu 1 godz. i do poziomu 100% w 

czasie 2 godzin 
c) zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz 

Diagnostyka 

System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub z 
poziomu menu boot, umożliwiający przetestowanie komponentów komputera. Pełna 
funkcjonalność systemu diagnostycznego realizowana bez użycia: dostępu do sieci i internetu, 
dysku twardego również w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu : 
pamięć flash, USBpen itp. 

Waga: 1,8 kg z oferowaną baterią 

System operacyjny: 
a) Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją 
b) klucz licencyjny Windows 11 Professional zapisany trwale w BIOS 

Dokumenty: 

a) Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu 
b) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu 
c) Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera 
d) Oferowany model komputera posiada certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną 

współpracę z oferowanym systemem operacyjnym 

Warunki gwarancji: 

a) 3-letnia (łącznie z baterią) gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, 
świadczona w miejscu instalacji komputera., 

b) W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak dyski twardy .itp., 
pozostają one u Zamawiającego, 

c) Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego 
producenta, 

d) Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. 

Uwagi: 
Sprzęt nowy, w pełni objęty wsparciem producenta. Brak doposażania komputera w komponenty 
przez wykonawcę  



Poz. VII. drukarka laserowa mono Brother HL-L6300DW 
 

Nazwa elementu, parametru lub cechy parametry techniczne 

Funkcje: Druk 

Technologia: laserowa monochromatyczna 

Prędkość druku 46 str./min 

Czas wydruku pierwszej strony: Max. 10 s. 

Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi, AirPrint 

Rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi 

Druk dwustronny: Automatyczny 

Obsługiwane formaty: 
A4-A6, niestandardowe w zakresie 77 mm x 215 mm (szerokość) - 

127mm x 355mm (długość) 

podajnik papieru: 

- Standardowy 500 arkuszy 75 g/m2 

- Maksymalna pojemność podajników 2000 arkuszy 75 g/m2 

- Odbiornik papieru: 250 arkuszy 75 g/m2 

- Maksymalna pojemność odbiorników 1000 arkuszy 75 g/m2 

Obsługiwana gramatura papieru: 60-199 g/m2 

Panel sterowania: kolorowy dotykowy, graficzny ekran LCD 

Rekomendowana przez producenta 
eksploatacja w zestawie pozwalająca 
wydrukować: 

7500 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 

Obsługa tonerów o wydajności: 12 000 stron zgodnie z normą ISO/IEC 19752 

Maksymalne miesięczne obciążenie: 120 000 stron 

Poziom hałasu podczas drukowania w trybie 
standardowym: 

Max 55 dB 

Sterowniki dla systemu MS Windows 8i nowszych 

Czytnik NFC na urządzeniu do autoryzacji 
wydruków obsługujący standard Mifare 

TAK 

Gwarancja producenta: 3 lata z serwisem na miejscu  

Poz. VIII. Wielofunkcyjne urządzenie kolorowe Brother MFC-
L8690CDW 
 

Nazwa elementu, parametru lub cechy parametry techniczne 

Funkcje: druk, skan, kopia, faks 

Technologia: Technologia laserowa kolorowa 

Prędkość druku Prędkość druku mono i kolor 31 str./min. 

Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi 

Rozdzielczość druku: 1200x600 

Druk dwustronny: Automatyczny 

Optyczna rozdzielczość skanowania: 600x600 

Kopiowanie i skanowanie dwustronne: Automatyczny 

Liczba podajników w standardzie: 2 



Pojemność standardowego podajnika 
papieru: 

250 arkuszy A4 75g/m2 

Pojemność podajnika 
bocznego/uniwersalnego 50 arkuszy 75/gm2 

Maksymalna pojemność podajników 1000 arkuszy A4 75g/m2 

Podajnik jednoprzebiegowy ADF na 50 arkuszy 75g/m2 

Obsługiwana gramatura papieru: 70-120 g/m2 

Panel sterowania: Ekran dotykowy LCD 3,5’’ 

Rekomendowana przez producenta 
eksploatacja w zestawie pozwalająca 
wydrukować: 

3000 stron w czerni i 1500 w kolorze według normy ISO/IEC 19798 

Procesor: 800 MHz 

Sterowniki dla systemu MS Windows 8 i nowszych 

Gwarancja producenta: 3 lata z serwisem na miejscu 
 

 

Poz. IX. Tablet Samsung Galaxy Tab A8 X200 
 

Nazwa elementu, parametru lub cechy parametry techniczne 

przekątna ekranu: 10,5 cala, 

pamięć RAM: 4 GB 

dysk twardy: 64 GB, 

Łączność: bluetooth, WiFi (802.11a/b/g/n/ac) 

złącza: USB-C. 

czujniki: akcelerometr, żyroskop 

GPS: TAK 

system operacyjny: Android 9.0 

 


