Załącznik Nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla zadania pn: Dostawa sprzętu w ramach projektu „Młodzi Kreatorzy”.

Dostawa sprzętu do Zespołu Szkół w Modliborzycach wg. poniższej specyfikacji:
Lp./Nazwa
1. Laptop

2.Zestaw głośników

3.Oprogramowanie

Specyfikacja
przekątna ekranu LCD: 15.6 cali
nominalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 pikseli
powłoka ekranu: antyrefleksyjna
procesor: Intel® Core™ i5 szóstej lub wyższej generacji
(bez zintegrowanej karty graficznej)
wielkość pamięci RAM: 16 GB lub więcej
typ zastosowanej pamięci RAM: DDR4 (2400 MHz)
rodzaj dysku twardego: SSD (flash)
pojemność dysku SSD:256 GB
napęd optyczny: DVD+/-RW
karta graficzna: min 2GB pamięci RAM
wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI
czytnik kart pamięci: SD
komunikacja: LAN 1 Gbps , WiFi IEEE 802.11b/g/n , Bluetooth
interfejsy: USB , USB 3.0
dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: wbudowany mikrofon,
kamera HD, głośniki
zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro (64-bit)
dodatkowe informacje: klawiatura numeryczna
Urządzenie wskazujące: Mysz optyczna przewodowa z interfejsem
USB, długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka.
Dodatkowe oprogramowanie: Office 2016 Professional Plus PL
lub nowszy, MOLP - licencja EDU
Zasilacz: Dedykowany do laptopa
typ komunikacji : przewodowa, ilość głośników : 2 szt., ilość
głośników satelitarnych : 2 szt., moc głośnika satelitarnego RMS :
24W, moc RMS : 48 W, złącza 1 x 3.5mm (mini-jack) 4 x RCA, typ
zasilania AC 220V-240V/50Hz, wyposażenie Kabel audio łączący
głośniki 1.8m - 1 szt, Kabel RCA - 3.5mm
Program komputerowy przeznaczony do nauki programowania
używany w procesie edukacji na lekcjach informatyki w szkołach.
Między innymi posiada funkcje takie jak: edycja obrazów, animacji i
multimediów.
W skład kompletu wchodzi umowa licencyjna, płyta z programem .

Ilość
23 szt.

2 zestawy

1 komplet
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Lp./Nazwa

Specyfikacja

4. Tablica
interaktywna
z projektorem
(zestaw)

TABLICA: Przekątna powierzchni roboczej: Min. 80’’; Format obrazu: 16:9;
Rodzaj powierzchni: Matowa, suchościeralna, magnetyczna; Obsługa: Palec lub
dowolny wskaźnik
Obszar roboczy: Min. 80’’; Funkcje specjalne: Dual Touch (dwóch uczniów może
wchodzić w jednoczesną interakcję z treścią zajęć, wykorzystując do tego swoje palce,
pisaki lub inne przedmioty); Komunikacja: USB; Paski skrótów: Min. Po jednej
stronie; Język oprogramowania: polski; Akcesoria: Półka na pisaki, oprogramowanie
na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montażowy
PROJEKTOR: Rozdzielczość: 1.920 x 1.080 HD; Kontrast: Min. 20.000:1; Jasność:
3.000 ANSI lm; Wielkość ekranu: Min. 70”; Funkcje: Korekcja Keystone (w pionie
+/- 40°) - korekcja efektu trapezowego, Menu ekranowe w j. polskim wsparcie MHL,
Łatwa wymiana lampy; Akcesoria: Baterie do pilota, Kabel zasilający, Pilot, Płyta CD
z instrukcją obsługi, zestaw montażowy, przewody połączeniowe; Gwarancja: Min. 2
lata

Ilość
4 szt.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie także montaż, instalację i uruchomienie
przedmiotu zamówienia;

Lp./Nazwa
5. Wielo--funkcyjna
drukarko
kopiarka
sieciowa

6. Drukarka
ze skanerem

7. Drukarka
3D

Specyfikacja
Interfejs: USB min. 2.0, WiFi, Ethernet 10/100 Mbps; Technologia druku: Laserowa;
Maksymalny rozmiar druku: A4; Rozdzielczość druku w czerni: Min. 600 x 600 dpi;
Praca w sieci (serwer druku): Tak; Typ skanera: płaski; Rozdzielczość skanera:
Min. 600 x 600 dpi; Pojemność podajnika papieru: Min. 100 szt.; Rozdzielczość
kopiarki: Min. 600 x 600 dpi; Szybkość kopiowania: Min. 20 str/min; Druk
dwustronny automatyczny: tak; Funkcje podstawowe: drukowanie, kopiowanie,
skanowanie, faks, drukowanie (także Wi-Fi)
Kompaktowe urządzenie wielofunkcyjne z Wi-Fi: drukarka, skaner, kopiarka, faks z
oryginalnym oprogramowaniem.
Umożliwiające drukowanie mobilne w formacie A4.
Wi-Fi Direct. Bezprzewodowe drukowanie bez dostępu do sieci.
Szybkie drukowanie dwustronne.
Minimalna szybkość druku: 13 str./min.
Typ skanera: płaski z automatycznym podajnikiem ADF.
Minimalna szybkość transmisji faksu: 33600 kb/s.
Bez kartridży. Z oryginalnym atramentem kolorowym i czarnym w zestawie.
Automatyczny podajnik dokumentów.
Wyświetlacz LCD.
drukowanie: technologia druku LPD, obszar roboczy minimum 200 x 200 x 180 mm ,
forma materiału: szpula (w zestawie), średnica materiału: 1,75 mm, średnica dyszy: 0,4
mm,
•Obsługiwane materiały: minimum ABS i PLA
temperatura: maksymalna temperatura platformy: 110°C, Maksymalna temperatura
bloku grzejnego: 260°C

Ilość
1 szt.

1 szt.

1 szt.
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komunikacja: karta SD (w zestawie) lub USB
zasilanie: 110 - 240V ~ 2 A 50 - 60 Hz
• Kompatybilność: minimum Microsoft Windows 7, 8, 10
Dokładność wydruku: minimum 100 mikrometrów
•Filament: dołączony komplet filamentów startowych,
średnica dostosowana do drukarki. Wymagany komplet do przeprowadzenia próbnego
uruchomienia i sprawdzenie poprawności jej działania. Komplet powinien składać się z
filamentów minimum 2 różnych materiałów
•Wymagania dodatkowe: Wykonawca po dostarczeniu przeprowadzi w miejscu i czasie
uzgodnionym prezentację działania drukarki.

Ilość

Lp./Nazwa

Specyfikacja

8. Robot do
nauki
programowa
nia

Funkcje: wykrywanie światła, wykrywanie dotyku, wykrywanie przeszkód,
komunikacja z innymi robotami, pomiar pokonanej odległości, pomiar kąta obrotu,
wydawanie dźwięków, wykrywanie kontrastu podłoża; Programowanie: Min.
3poziomy sterowania robotem zależnie od wieku użytkownika; Sterowanie: Sterowanie
robotem poprzez aplikację zainstalowaną na smartfonie lub tablecie; Zasilanie:
Bateryjne, ładowanie za pomocą ładowarki lub kabla USB podłączonego komputera lub
ładowarki do smartfonów , Czas pracy baterii min. 30 min.; Bezpieczeństwo: Odporność
na lekkie uderzenia i upadki z niewielkich wysokości, Brak ostrych zakończeń na
obudowie robota; Wsparcie: Obudowa dydaktyczna w postaci przykładowych
scenariuszy lekcji i zadań lub możliwość udziału w szkoleniach z wykorzystaniem
robota. Menu i instrukcja obsługi w języku polskim; Akcesoria: Ładowarka, Aplikacja
do sterowania robotem; Gwarancja: Min. 1 rok

5 szt.

Dostawa sprzętu do Zespołu Szkół w Wierzchowiskach Drugich
wg. poniższej specyfikacji:
Lp./Nazwa
9. Projektor
multimedialny

Specyfikacja
Technologia: DLP
Jasność [ANSI]: 3600 lub wyżej
Kontrast: 22000:1 lub wyżej
Rozdzielczość: 1280x800 (WXGA)
Proporcje obrazu: 16:10
Głośniki: Tak
Wyjścia: VGA (D-Sub15); Mini jack 3.5 mm; RS232; USB serwisowe
Wejścia : HDMI; 2 x VGA (D-Sub15); Mini jack 3.5 mm
Żywotność lampy [h]: 5000 / 15000 (Tryb normalny / Tryb SuperEco) lub
wyżej
Menu ekranowe: w języku polskim
Akcesoria standardowe:
Kabel VGA (D-Sub 15); Kabel zasilający; Pilot; Płyta CD z instrukcją
obsługi; Skrócona instrukcja obsługi
Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: Tak
Gwarancja na projektor [w miesiącach]: Tak

Ilość
4
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Lp./Nazwa
10. Laptop

Lp./Nazwa
11. Tablica
interaktywna

Specyfikacja
przekątna ekranu LCD: 15.6 cali
nominalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 pikseli
powłoka ekranu: antyrefleksyjna
procesor: Intel® Core™ i5 szóstej lub wyższej generacji
wielkość pamięci RAM: 16 GB lub więcej
typ zastosowanej pamięci RAM: DDR4 (2400 MHz)
rodzaj dysku twardego: SSD (flash)
pojemność dysku SSD:256 GB
napęd optyczny: DVD+/-RW
karta graficzna: min 2GB pamięci RAM
wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI
czytnik kart pamięci: SD
komunikacja: LAN 1 Gbps , WiFi IEEE 802.11b/g/n , Bluetooth
interfejsy: USB , USB 3.0
dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: wbudowany mikrofon, kamera
HD, głośniki
zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro (64-bit)
dodatkowe informacje: klawiatura numeryczna
Urządzenie wskazujące: Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB,
długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka.
Dodatkowe oprogramowanie: Office 2016 Professional Plus PL MOLP licencja EDU
Zasilacz: Dedykowany do laptopa

Ilość
21

Specyfikacja
Przekątna tablicy: 84" lub więcej
Technologia: Dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni
Forma obsługi: palcem
Oprogramowanie:
funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu
przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego,
odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie
tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę
załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z
większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS
Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie
graficznej).
Głośniki: głośniki stereo
Projektor: projektor (szerokokątny, co najmniej 3100 ANSI lm)
Mocowanie: uchwyt ścienny z regulowaną wysokością i wysięgnikiem
Okablowanie: okablowanie 10m (HDMI + zasilające)

Ilość
1

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie także montaż, instalację i
uruchomienie przedmiotu zamówienia;
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Dostawa sprzętu do Zespołu Placówek Oświatowych w Stojeszynie Pierwszym
wg. poniższej specyfikacji:
Lp./Nazwa
12. Laptop

Lp./Nazwa
13. Tablica
interaktywna

Specyfikacja
przekątna ekranu LCD: 15.6 cali
nominalna rozdzielczość LCD: 1920 x 1080 pikseli
powłoka ekranu: antyrefleksyjna
procesor: Intel® Core™ i5 szóstej lub wyższej generacji
wielkość pamięci RAM: 16 GB lub więcej
typ zastosowanej pamięci RAM: DDR4 (2400 MHz)
rodzaj dysku twardego: SSD (flash)
pojemność dysku SSD:256 GB
napęd optyczny: DVD+/-RW
karta graficzna: min 2GB pamięci RAM
wyjścia karty graficznej: 1 x wyjście D-Sub, 1 x wyjście HDMI
czytnik kart pamięci: SD
komunikacja: LAN 1 Gbps , WiFi IEEE 802.11b/g/n , Bluetooth
interfejsy: USB , USB 3.0
dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność: wbudowany mikrofon, kamera
HD, głośniki
zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro (64-bit)
dodatkowe informacje: klawiatura numeryczna
Urządzenie wskazujące: Mysz optyczna przewodowa z interfejsem USB,
długość przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka.
Dodatkowe oprogramowanie: Office 2016 Professional Plus PL MOLP –
licencja EDU
Zasilacz: Dedykowany do laptopa
Specyfikacja
Przekątna tablicy:84"lub więcej
Technologia: Dotykowa - pozycjonowanie w podczerwieni
Forma obsługi: palcem
Oprogramowanie:
funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie pozwala na realizację wielu
przydatnych, kreatywnych funkcji, jak: rozpoznawanie pisma odręcznego,
odtwarzanie video z możliwością „pisania” na filmie, zrzuty video, szybkie
tworzenie figur geometrycznych. Program posiada bogatą bibliotekę
załączników związanych z przedmiotami szkolnymi a także współpracuje z
większością formatów graficznych. Integruje się z programami pakietu MS
Office pozwalając na ręczne dopisywanie notatek do dokumentów (w formie
graficznej).
Głośniki: głośniki stereo
Projektor: projektor (szerokokątny, co najmniej 3100 ANSI lm)
Mocowanie: uchwyt ścienny z regulowaną wysokością i wysięgnikiem
Okablowanie: okablowanie 10m (HDMI + zasilające)

Ilość
13

Ilość
1
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Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie także montaż, instalację i
uruchomienie przedmiotu zamówienia;

14.
Oprogramowanie

15. Robot z
czujnikiem światła
16. Robot z
czujnikami
samochodowymi
17.Robot Basic

18.Robot
Advanced

19. Robot
Transformers

Pogram komputerowy do budowania gier. Zestaw zawiera: nie mniej niż 8
zestawów złożonych kartonów do budowania gry, nie mniej niż 8 zestawów
kartoników do pisania instrukcji, pionków – owatorów, program
komputerowy do budowania gier, nie mniej niż 30 scenariusze zajęć,
licencja otwarta do szkoły
Zestaw zawiera nie mniej niż 50 klocków, czujniki; akustyczny, dotykowy,
świetlny, diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna obsługująca
powyższy robot do nauki programowania
Zestaw zawiera nie mniej niż 40 klocków, czujniki: 2 dotykowe, 2 na
podczerwień, 2 silniczki DC, platforma programistyczna obsługująca
powyższy robot do nauki programowania
Zestaw zawiera Czujniki; dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne na
podczerwień; silniczek DC, 3 silniczki sena; 4 diody LED, brzęczyk ,
platforma programistyczna obsługująca powyższy robot do nauki
programowania
Zestaw zawiera nie mniej niż 150 klocków, czujniki; dźwiękowy,
dotykowy, 2 świetlne na podczerwień, akcelerometr, 2 silniczki DC, 8
silniczków sena, 4 diody LED, brzęczyk, platforma programistyczna
obsługująca powyższy robot do nauki programowania
Zestaw zawiera nie mniej niż 100 klocków, czujniki: 2 dotykowe, 2 na
podczerwień, silniczek DC, 6 silniczków sena dioda LED, brzęczyk,
platforma programistyczna obsługująca powyższy robot do nauki
programowania

1 szt.

2 szt.

2 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.
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Oprogramowanie biurowe, antywirusowe- wymagania wspólne:
Pakiet oprogramowania biurowego zawierający program do edycji i wydruku tekstu, arkusz
kalkulacyjny z możliwością tworzenia własnych makr oraz funkcji, program do tworzenia
prezentacji multimedialnych, program do obsługi i zarządzania pocztą e-mail, kompatybilny
z systemem operacyjnym laptopa. Licencja dożywotnia, polska wersja językowa,
stanowiskowa. Dopuszcza się zastosowanie wersji elektronicznej licencji. (Pakiet powinien
w pełni obsługiwać wszystkie istniejące dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i
cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i
formularze, bazy danych itp. utworzone w MS Office 2013, 2016), uprzednio
nieaktywowane, nowe.
Ochrona antywirusowa na okres minimum 24 miesiące, interfejs programu w języku
polskim, ochrona bankowości internetowej, ochrona przed zagrożeniami typu ransomware,
Phishing, rezydentna ochrona, menedżer haseł, scaner antywirusowy, możliwość
wykrywania luk w programach i systemie operacyjnym, kompatybilny z systemem
operacyjnym laptopa.

*- Warunki równoważności dla systemu operacyjnego w w/w specyfikacjach:
Za rozwiązanie równoważne uznaje się takie, które posiada wbudowane mechanizmy, bez
użycia dodatkowych aplikacji (bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów
towarzyszących), zapewniające:
1. polską wersję językową,
2. możliwość instalacji i poprawnego działania oprogramowania dostępnego w ramach
posiadanych przez Zamawiającego licencji, Microsoft Office 2016 lub nowszy,
3. możliwość instalacji i poprawnego działania aplikacji wykorzystywanych przez
Zamawiającego, oprogramowania w pełni kompatybilnego z systemem Microsoft
Windows 10 oraz poprawnej obsługi powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych
(drukarek, skanerów, kser),
4. dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez
dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek,
5. możliwość automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.
6. graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,
7. możliwość udostępniania plików i drukarek,
8. zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek,
urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi,
9. wyposażenie systemu w zintegrowaną zaporę sieciową wraz z konsolą do zarządzania
ustawieniami i regułami
10. wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim,
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11. zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem,
12. zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim,
13. zintegrowanie z systemem modułu wyszukiwania informacji,
14. możliwość wykonania kopii bezpieczeństwa (całego dysku, wybranych folderów,
kopii przyrostowych) wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji
wcześniejszej,
15. zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu; praca systemu w trybie
ochrony kont użytkowników,
16. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe
oprogramowanie; aktualizacja dostępna u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń
czasowych,
17. licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na
wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności
kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu,
18. oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod
aktywacyjny,
19. zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi
emulujących działanie systemów.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest
zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia
oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury
informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego
(licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla
administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania.

Projekt „Młodzi kreatorzy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

8

