Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Specyfikacja zamawianego sprzętu w postępowaniu OU.271.11.2020.MB „Wyposażenie stanowisk
pracowniczych - zakup zestawów komputerowych”
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 15 szt zestawów komputerowych spełniających poniższe wymagania.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu RPO-WD 2014-2020 pn. Cyfrowa Jelenia Góra – zwiększenie
dostępu mieszkańców do wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych. Nr projektu: RPDS.02.01.01-020048/17; Oś Priorytetowa: Technologie informacyjno – komunikacyjne; Działanie 2.1: E-usługi publiczne;
Poddziałanie 2.1.1: E-usługi.

1.

Procesor komputera musi charakteryzować się wydajnością obliczeniową wg Passmark
(https://www.cpubenchmark.net): 8550 punktów. Wymagane testy wydajnościowe Wykonawca musi
przeprowadzić na automatycznych ustawieniach konfiguratora i przy natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz
włączonych wszystkich urządzeniach. Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania
wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez
producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak
również w samym środowisku systemu, tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp. (Raport z
przeprowadzonych testów wydajnościowych - dokument składany na potwierdzenie spełnienia przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego)
2.
Procesor wielordzeniowy (minimum 4) ze zintegrowanym układem graficznym.
3.
Pamięć operacyjna min. 16 GB w najnowszej technologii oferowanej przez producenta komputera
w nie więcej dwóch kościach.
4.
Pamięć masowa min. 450 GB SSD.
5.
Karta dźwiękowa musi obsługiwać dźwięk 24bit HD.
6.
Obudowa musi zapewniać montaż kart PCI-E o pełnym profilu we wszystkich złączach płyty głównej
oraz ze względów użytkowych musi zapewniać cyrkulację powietrza na linii przód-tył poprzez wentylator i
perforację (montaż użytkowy komputerów wyklucza chłodzenie wnętrza poprzez otwory w ścianach bocznych).
7.
Obudowa musi zapewniać bezpośrednie podłączenie dwóch urządzeń USB z przodu.
8.
Wyposażenie fabryczne - nieusuwalne: minimum 2 złącza video z tego minim 1 analogowe - DVI lub
VGA i minimum 1 cyfrowe HDMI lub DP; (tożsame z zaofrowanym monitorem) 5xUSB (w tym 2xUSB 3.0
z przodu obudowy); złącze audio; RJ45 1Gb/s; 2x niezajęte złącza PCIe; czytnik DVDRW; klawiatura USB w
układzie programisty i mysz optyczna, USB, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk; nośnik z
systemem operacyjnym i sterownikami; 1x wyjście słuchawkowe oraz 1x wejście mikrofonowe z przodu
obudowy (dopuszcza się złącze typu combo).
9.
Oferowany komputer musi zostać dostarczony z licencją oprogramowania systemu operacyjnego
spełniającego następujące minimalne parametry: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu
przez Internet; 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 IPSec v4 i v6; Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej
następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe; Wsparcie dla
większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów
USB, Plug&Play, Wi-Fi); 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; Wbudowany
system pomocy w języku polskim; System operacyjny powinien być wyposażony w 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; System posiadać powinien narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; Zdalna pomoc i współdzielenie
aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu
z komputerem; Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz
urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe; Możliwość przywracania
plików systemowych; Możliwość „downgrade” do niższej wersji.
10.
Pakiet biurowy w licencjonowaniu OLP NL Gov , o następujących parametrach:
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA:
- pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika,
- prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nie posiadającym umiejętności technicznych,
TWORZENIE I EDYCJA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH:
- kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
- zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526).
- umożliwia wykorzystanie schematów XML,
- wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES
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,
- 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
- umożliwia pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003, 2007, 2010, 2013 lub
zapewnia ich bezproblemową konwersję wraz z wszystkimi elementami i atrybutami,
- 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 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:
- 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.
INNE:
- do aplikacji dostępna jest pełna dokumentacja w języku polskim.
- wymagana najnowsza wersja na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu z bezterminową licencją na
użytkowanie.
11.
Każdy komputer musi być wyposażony w monitor LCD min. 21,5 cale w rozdzielczości FHD o jasności co
najmniej 250 cd/m2 i kontraście co najmniej 1000:1, o plamce max. 0,27mm i widoczności ekranu pod kątem
min. 170 st. Typ panelu TFT TN LED lub IPS. Monitor musi posiadać min. 2 złącza do połączenia z komputerem
bezpośrednim kablem, spośród wymienionych HDMI lub DP oraz DVI lub VGA.

12.

Gwarancja spełniająca warunki: 60 miesięcy w miejscu używania sprzętu; wizyta serwisanta i podjęcie
naprawy w tym samym dniu roboczym, jeśli zgłoszenie usterki nastąpi w godzinach pracy Zamawiającego.
Producent komputera musi zapewniać informacje o gwarancji i konfiguracji i oprogramowaniu sprzętowym na
dedykowanej stronie www po podaniu numeru seryjnego komputera.
13.
Zamawiający informuje, że we własnym zakresie zamieści na dostarczonych urządzeniach logotypy
i informacje o ich zakupie w ramach projektu RPO WD 2014-2020.

