Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „dostawę sprzętu
komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją "
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją.
2) Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – E-Inclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki” w ramach projektu „Większe perspektywy, pewny sukces. Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Mieście i Gminie Sztum"
3) Ilości oraz wymagania dotyczące poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia określone
zostały w poniższych tabelach.
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zestaw komputerowy z systemem
operacyjnym z licencją najmu dla
gospodarstw domowych i jednostek
podległych
Laptop z systemem operacyjnym z
licencją najmu dla jednostek podległych
wraz z urządzeniami peryferyjnymi
Oprogramowanie biurowe dla
jednostek podległych wraz z licencją
najmu
Oprogramowanie biurowe dla
gospodarstw domowych wraz z licencją
najmu
Oprogramowanie antywirusowe
Oprogramowanie ochrony rodzicielskiej
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Router
Drukarka/urz. wielofunkcyjne

13

Klawiatura brajlowska
Szafa wisząca 10" wraz z listwą
zasilającą
Instalacja sprzętu w gospodarstwach
domowych w tym zakup przewodów,
złączek, listew
Instalacja sprzętu w jednostkach
podległych w tym zakup przewodów,
złączek, listew
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43

13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Patrz „Tabela Nr 1 – Zestaw komputerowy z
systemem operacyjnym z licencją najmu dla
gospodarstw domowych i jednostek
podległych”
Patrz „Tabela Nr 2 - Laptop z systemem
operacyjnym z licencją najmu dla jednostek
podległych wraz z urządzeniami peryferyjnymi”
Patrz „Tabela nr 4 – Oprogramowanie biurowe
dla jednostek podległych wraz z licencją najmu”
Patrz „Tabela nr 5 – Oprogramowanie biurowe
dla gospodarstw domowych wraz z licencją
najmu”
Patrz „Tabela nr 6 - Oprogramowanie
antywirusowe”
Patrz „Tabela nr 7 - Oprogramowanie ochrony
rodzicielskiej”
Patrz „Tabela nr 8 – Router”
Patrz „Tabela nr 9 - Drukarka/urz.
Wielofunkcyjne”
Patrz „Tabela nr 10 - klawiatura brajlowska”
Patrz „Tabela nr 11 - Szafa wisząca 10" wraz z
listwą zasilającą”
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TABELA NR 1
Przedmiot zamówienia:
Ilość:
Zastosowanie:

Okres gwarancji:
Typ:
Parametr
Wydajność obliczeniowa

Pamięć operacyjna RAM
Wbudowane złącza
wewnętrzne (na płycie
głównej)
Porty I/O

Dysk twardy
Napęd optyczny

Czytnik kart
Karta sieciowa
Karta dźwiękowa
Karta graficzna
Obudowa/Zasilacz

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym z licencją najmu dla
gospodarstw domowych i jednostek podległych
92
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądania
multimediów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
Minimum 60 miesięcy
Komputer stacjonarny
Wymagane parametry
Oferowany procesor musi zapewnić wydajność, przy nominalnych
parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora,
niedozwolony jest tzw. „overclocking”) mierzoną za pomocą testu
PassMark CPU Mark minimum 4830 punktów.
Procesor musi występować w zestawieniu na stronie:
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (załączyć wydruk ze strony
internetowej)
Zainstalowana pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB.
a) 1 złącze PCI-EXPRESS 3.0 x16
b) 1 złącze PCI-EXPRESS 2.0 x1 (lub wyższe), dopuszcza się typu Low
Profile
c) 3 porty SATA 3Gb/s (lub wyższe)
a) 1x port sieciowy RJ 45
b) min. 8 portów USB w tym 2 USB 3.0 (min. 2 porty wyprowadzone
na panelu przednim obudowy). Wymagana ilość i rozmieszczenie
(na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp.
c) 1x port DVI-D lub HDMI
d) 1x port VGA
500 GB, z interfejsem SATA, rozmiar 3,5”
Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" wraz z oprogramowaniem do
nagrywania płyt. Napęd przystosowany do pracy w pozycji poziomej i
pionowej.
Czytnik kart pamięci multimedialnych
Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45
Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i
tylny panel obudowy
Karta graficzna zintegrowana
a) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI
Express (dopuszcza się karty typu typu Low Profile), wyposażona w
min. 2 kieszenie: 1 szt. 5,25” (zewnętrzna), 1 szt. 3,5” (wewnętrzna).
b) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min. 1 szt. dysku
3,5” lub 2,5”.
c) Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 82 cm.
d) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera
powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu
optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi.
e) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez
konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik
otwarcia obudowy współpracujący z BIOS’em płyty głównej.
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f)

Klawiatura
Mysz
System operacyjny
Monitor

Głośniki
Bezpieczeństwo

Certyfikaty i standardy

Inne

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego
w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona lub
równoważne) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
rozwiązanie zabezpieczające sprzęt przed kradzieżą.
g) Zasilacz o mocy dostosowanej do oferowanego sprzętu, pracujący w
sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 80%.
Klawiaturę USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski
programisty, długość przewodu – 1,5m.
Mysz optyczną USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll), długość
przewodu – 1,5m.
Patrz „Tabela nr 3 - System operacyjny z licencją najmu dla gospodarstw
domowych i jednostek podległych”
a) Wielkość przekątnej ekranu/ Format: 21.5”, 16:9
b) Typ ekranu: odwzorowanie 16,7 mln kolorów
c) Rozdzielczość: natywna 1920x1080 pikseli
d) Jasność: 250 cd/m2
e) Kontrast: 1000:1
f) Czas odpowiedzi: 5 ms
g) Kąty widzenia w pionowo/poziomo: 160/170 stopni
h) Złącza: 1x VGA, 1x DVI lub HDMI (wejście cyfrowe zgodne z
wyjściem zintegrowanej karty graficznej bez konieczności używania
„przejściówek”)
i) Regulacja pochylenia ekranu: Tak, Regulacja pochylenia ekranu od 4 (z tolerancją +/-5°) do + 21 ( z tolerancją +/- 5°)
j) Bezpieczeństwo: Złącze Kensington Lock lub równoważne
rozwiązanie zabezpieczające sprzęt przed kradzieżą
k) Kable: Dostarczone w zestawie: kabel zasilający, kabel DVI lub
HDMI.
Głośniki komputerowe z wyjściem słuchawkowym, regulacją głośności,
typ zestawu – 2.0.
a) Komputer musi posiadać dedykowany układ sprzętowy służący do
tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami
szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku
twardym przy użyciu klucza sprzętowego do zaszyfrowania całości
dysku, przy czym wszystkie dane muszą być dostępne, kiedy system
operacyjny działa.
b) 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.
c) 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.
a) Certyfikat ISO9001 dla producenta (załączyć oświadczenie
potwierdzające spełnianie wymogu)
b) Deklaracja zgodności CE (załączyć oświadczenie potwierdzające
spełnianie wymogu)
c) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (załączyć
oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogu)
Do komputera musi być dołączona podkładka pod mysz z żelowym
podstawkiem pod nadgarstek. Kolor: czarny lub granatowy
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TABELA NR 2
Przedmiot zamówienia:
Ilość:
Zastosowanie:

Okres gwarancji:
Typ:
Parametr
Wydajność obliczeniowa

Ekran
Pamięć operacyjna RAM
Obudowa
Dysk twardy
Karta graficzna
Karta dźwiękowa
Połączenia i karty sieciowe

Klawiatura
Urządzenie wskazujące
Kamera
Napęd optyczny
Bateria
Zasilacz
Ciężar

Laptop z systemem operacyjnym z licencją najmu dla jednostek
podległych wraz z urządzeniami peryferyjnymi
17
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, przeglądania
multimediów, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej
Minimum 60 miesięcy
Komputer przenośny
Wymagane parametry
Oferowany procesor musi zapewnić wydajność, przy nominalnych
parametrach pracy procesora (określonych przez producenta procesora,
niedozwolony jest tzw. „overclocking”) mierzoną za pomocą testu
PassMark CPU Mark minimum 3300 punktów.
Procesor musi występować w zestawieniu na stronie:
http://cpubenchmark.net/cpu_list.php (załączyć wydruk ze strony
internetowej)
15.6” o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową
Zainstalowana pamięć operacyjna o pojemności minimum 8 GB.
Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich
kombinacje.
500 GB
Zintegrowana
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane głośniki oraz
mikrofon.
a) Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą
główną.
b) Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express
karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 b/g/n.
c) 1 x Czytnik Kart pamięci 3 w 1
d) 3 x USB 2.0
e) 1 x VGA (D-Sub), 1 x HDMI
f) 1 x gniazdo mikrofonowe, 1 x gniazdo słuchawkowe
g) Zamawiający dopuszcza zastąpienie oddzielnych gniazdek:
słuchawkowego i mikrofonowego gniazdem typu COMBO, o ile
dostawca dołączy do każdego komputera przenośnego adapter
pozwalający podłączyć do złącza COMBO standardowy zestaw
słuchawkowy z kablem zakończonym złączem 2 x minijack.
h) 1 x zasilanie DC-in
Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami
numerycznymi w prawej części klawiatury.
a) Tabliczka dotykowa z funkcją przewijania
b) Mysz optyczna ze złączem USB, 2 przyciski + rolka
Wbudowana kamera HD o rozdzielczości 1280x720
Nagrywarka DVD+/-RW wewnętrzna (z oprogramowaniem do nagrywania
płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video).
Litowo-jonowa 6 komorowa 48Wh 4400mAh lub równoważna. Przez
równoważną rozumie się baterię zapewniająca min. 4 godziny pracy.
Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 65W.
Waga max do 2600g z baterią i napędem optycznym (z tolerancją wagi +/10%).
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Bezpieczeństwo

System operacyjny
Oprogramowanie
dodatkowe

Certyfikaty i standardy

Wymagania dodatkowe

a) Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika.
b) Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika.
c) Złącze typu Kensington Lock lub równoważne rozwiązanie
zabezpieczające sprzęt przed kradzieżą.
Patrz „Tabela nr 3 - System operacyjny z licencją najmu dla gospodarstw
domowych i jednostek podległych”
a) Zainstalowane oprogramowanie do otwierania dokumentów w
formacie PDF, program do obsługi archiwum (co najmniej formaty
.zip, .rar, .7z), program do nagrywania płyt CD/DVD
b) Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera
pozwalające na:
Zmianę ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a
także import oraz export tych ustawień
Szyfrowanie folderów oraz plików
Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku
twardego
a) Certyfikat ISO9001 dla producenta (załączyć oświadczenie
potwierdzające spełnianie wymogu)
b) Deklaracja zgodności CE (załączyć oświadczenie potwierdzające
spełnianie wymogu)
c) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 (załączyć
oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogu)
Torba dostosowana do wymiarów notebooka.
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TABELA NR 3
Przedmiot zamówienia:

LP.
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

System operacyjny z licencją najmu dla gospodarstw domowych i
jednostek podległych

Opis wymagań minimalnych
Zainstalowana wersja 64-bit systemu operacyjnego, zapewniająca poprawną obsługę
zainstalowanej wielkości pamięci RAM
Zarówno system operacyjny jak i instalowane wraz z nim aplikacje powinny być w pełni
spolszczone (menu systemu, komunikaty systemowe, pomoc kontekstowa);
Możliwość dokonywania darmowych aktualizacji (co najmniej przez okres trwania projektu, tzn. 5
lat) i instalowania poprawek systemu umieszczonych na witrynie internetowej producenta lub za
pomocą zintegrowanego narzędzia/opcji w systemie, w sposób automatyczny lub z możliwością
wyboru instalowanych poprawek;
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet;
Witryna pozwalająca ściągać aktualizacje systemu operacyjnego i sterowników obsługiwana w
języku polskim;
Poprawna obsługa protokołów IP w wersji v4 i v6;
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych;
Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia
aplikacji działających we wskazanych środowiskach,
Wsparcie dla powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (urządzeń sieciowych, standardów
USB, Plug & Play, Wi-Fi)
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem użytkownika
interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie
wymieniać;
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oprogramowaniem
zainstalowanym w systemie
Możliwość założenia wielu kont użytkowników, możliwość przypisania uprawnień do
aplikacji/części systemu operacyjnego na poziomie użytkownika, możliwość założenia hasła
użytkownika;
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników
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
Możliwość wdrażania polityk bezpieczeństwa – polityk dla systemu operacyjnego i dla wskazanych
aplikacji
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem
Wsparcie dla JScript i VBScript
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz
systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy,
woluminy dyskowe, usługi katalogowe;
Udostępnianie modemu
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej
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26
27
28
29

Możliwość przywracania plików systemowych
Możliwość blokowania lub dopuszczania do użycia dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
100% zgodność z oferowanym sprzętem
Oprogramowanie musi być zainstalowane na zaoferowanych komputerach i laptopach oraz
dostarczone wraz z zewnętrznymi nośnikami lub wgrane na ukrytej partycji.
Uwaga:
„Zamawiający informuje, że licencje praw najmu na system operacyjny (jeśli dotyczy) dla 30
gospodarstw domowych muszą umożliwiać użyczenie sprzętu osobom/podmiotom trzecim w
celach niekomercyjnych oraz ewentualną zmianę podmiotu, na rzecz którego następować
będzie użyczenie sprzętu komputerowego.
Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku 12 jednostek podległych sprzęt komputerowy
(79 szt.) wraz z oprogramowaniem zostanie użyczony jednokrotnie, a po zakończeniu 5 letniego okresu trwałości przekazany jednostkom na własność”.
Beneficjenci ostateczni projektu, którym będzie użyczony sprzęt komputerowy (12 jednostek
podległych Zamawiającemu oraz 30 gospodarstw domowych) będą wykorzystywać go przez
okres realizacji projektu (do 30 września 2015), a następnie przez 5 letni okres trwałości
projektu.
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TABELA NR 4
Przedmiot zamówienia:
Ilość
Okres gwarancji/licencji:
LP.
1

2

3

4

5
6

Oprogramowanie biurowe dla jednostek podległych wraz z licencją
najmu
79 szt.
60 miesięcy

Opis wymagań minimalnych
Pakiet musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i
prowadzenia prezentacji. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja
językowa interfejsu użytkownika, prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom
nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję
dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada
kompletny i publicznie dostępny opis formatu.
Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję 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, automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie
pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie,
tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony
(pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem
oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów
liniowych (wraz z 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,
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 czynności, formatowanie
czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w
jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie
prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
Dostęp do nowych wersji oprogramowania/aktualizacji przez 60 miesięcy.
Pakiety biurowe muszą być zainstalowane na zaoferowanych zestawach komputerowych i
laptopach oraz dostarczone wraz z nośnikami.
Uwaga:
Ponadto Zamawiający informuje, że w przypadku 12 jednostek podległych sprzęt komputerowy
(79 szt.) wraz z oprogramowaniem zostanie użyczony jednokrotnie, a po zakończeniu 5 letniego okresu trwałości przekazany jednostkom na własność”.
Beneficjenci ostateczni projektu, którym będzie użyczony sprzęt komputerowy (12 jednostek
podległych Zamawiającemu) będą wykorzystywać go przez okres realizacji projektu (do 30
września 2015), a następnie przez 5 letni okres trwałości projektu.
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TABELA NR 5
Przedmiot zamówienia:
Ilość:
Okres gwarancji/licencji:
LP.
1

2

3

4

5
6

Oprogramowanie biurowe dla gospodarstw domowych wraz z licencją
najmu
30 szt.
60 miesięcy

Opis wymagań minimalnych
Pakiet musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i
prowadzenia prezentacji. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: pełna polska wersja
językowa interfejsu użytkownika, prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom
nieposiadającym umiejętności technicznych. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję
dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: posiada
kompletny i publicznie dostępny opis formatu.
Edytor tekstów musi umożliwiać: edycję 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, automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków,
automatyczne tworzenie spisów treści, formatowanie nagłówków i stopek stron, sprawdzanie
pisowni w języku polskim, śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, nagrywanie,
tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, określenie układu strony
(pionowa/pozioma), wydruk dokumentów, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem
oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie wykresów
liniowych (wraz z 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,
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 czynności, formatowanie
czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w
jednym pliku, zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: przygotowywanie
prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego,
zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera,
umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo,
umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego.
Dostęp do nowych wersji oprogramowania/aktualizacji przez 60 miesięcy.
Pakiety biurowe muszą być zainstalowane na zaoferowanych zestawach komputerowych i
laptopach oraz dostarczone wraz z nośnikami.
Uwaga:
„Zamawiający informuje, że licencje praw najmu na oprogramowanie biurowe (jeśli dotyczy) dla
30 gospodarstw domowych muszą umożliwiać użyczenie sprzętu osobom/podmiotom trzecim w
celach niekomercyjnych oraz ewentualną zmianę podmiotu, na rzecz którego następować
będzie użyczenie sprzętu komputerowego.
Beneficjenci ostateczni projektu, którym będzie użyczony sprzęt komputerowy (30 gospodarstw
domowych) będą wykorzystywać go przez okres realizacji projektu (do 30 września 2015), a
następnie przez 5 letni okres trwałości projektu.
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TABELA NR 6
Przedmiot zamówienia:
Ilość:
Okres gwarancji/licencji:

Oprogramowanie antywirusowe
109 szt. (79 szt. dla jednostek podległych i 30 szt. dla gospodarstw
domowych)
36 miesięcy

LP.
Opis wymagań minimalnych
Zainstalowany program zabezpieczający (antywirusowy) musi spełniać następujące wymagania:
1
Chroni komputer pracujący pod kontrolą oferowanego systemu operacyjnego;
2
Polski interfejs użytkownika, komunikaty generowane przez aplikację muszą być w języku polskim;
3
Ochrona antywirusowa, co najmniej na poziomach: monitora kontrolującego system, modułu
skanującego nośniki danych i monitora poczty elektronicznej;
4
Oddzielny zintegrowany silnik antyrootkitowy;
5
Aktualizacje baz definicji wirusów muszą być dostępne 24h na dobę na serwerze internetowym
producenta;
6
Skanowanie na żądanie lub według harmonogramu;
7
Aktualizacja definicji wirusów i mechanizmów skanujących nie może wymagać zatrzymania
procesu skanowania;
8
Brak konieczności restartu komputera po dokonaniu aktualizacji mechanizmów skanujących i
definicji wirusów;
9
Wykrywanie niepożądanych aplikacji takich jak oprogramowanie typu: „spyware", „adware",
„keylogger”, „dialer”, „trojan”;
10
Przyrostowe (inkrementalne) pobieranie jedynie nowych definicji wirusów i mechanizmów
skanujących bez konieczności pobierania całej bazy; Na stację kliencką pobierane są tylko
definicje, które przybyły od momentu ostatniej aktualizacji;
11
Obsługuje podczas skanowania pliki skompresowane,
12
Automatyczne usuwanie wirusów i zgłaszanie alertów w przypadku wykrycia wirusa,
13
Możliwość przeskanowania dowolnego celu pod kątem wirusów i spyware;
14
Posiada kwarantannę wirusów i spyware;
15
Zapewnia ochronę przed zjawiskami typu phishing i spam przy czym kontrola spamu umożliwia
automatyczne oznaczanie wiadomości oraz pozwala użytkownikowi na tworzenie list
bezpiecznych i zablokowanych nadawców;
16
Bezpłatna subskrypcja aktualizacji definicji i baz wirusów oraz mechanizmów skanujących przez
okres 3 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego;
Oprogramowanie musi być zainstalowane na zaoferowanych komputerach i laptopach

TABELA NR 7
Przedmiot zamówienia:
Ilość:
Okres gwarancji/licencji:

Oprogramowanie ochrony rodzicielskiej
109 szt. (79 szt. dla jednostek podległych i 30 szt. dla gospodarstw
domowych)
36 miesięcy

LP.
Opis wymagań minimalnych
Zainstalowane oprogramowanie ochrony rodzicielskiej musi spełniać następujące wymagania:
1
Całkowicie polski interfejs użytkownika i pomoc w programie.
2
Polska instrukcja użytkownika w formie papierowej lub elektronicznej, gotowej do wydrukowania
3
Możliwość zapisywania zrzutów ekranu wg ustawionych reguł, m.in. częstotliwość, nazwa aplikacji
4
Zapisywanie historii odwiedzanych stron www
5
Statystyka używanych programów
6
Możliwość blokowania wybranych stron internetowych
7
Działanie programu w tle w sposób całkowicie niewidoczny dla użytkownika systemu
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8
Dostęp do ustawień programu zablokowany hasłem
9
Dostęp do zarejestrowanych zrzutów ekranu, logów zabezpieczony hasłem
Oprogramowanie musi być zainstalowane na zaoferowanych komputerach i laptopach

TABELA NR 8
Przedmiot
zamówienia:
Ilość:
Okres gwarancji:
LP.
1
2
3
4
5
6
7
8

8

1

Drukarka/urz. wielofunkcyjne
43 szt.
Minimum 36 miesięcy

Wymagane minimalne parametry
Typ: drukarka/urządzenie wielofunkcyjne atramentowe, kolorowe
Funkcja drukowania, kopiowania, skanowania
Szybkość druku kolor/mono– min. 25/30 stron/min
Format papieru: A4
Podajnik papieru: 100 stron
Odbiornik papieru: 50 stron
Rodzaje nośników: Koperty, Zwykły papier, Folie przeźroczyste, Papier fotograficzny
Standardowe rozwiązania komunikacyjne: USB 2.0, 802.11b Wireless, czytnik kart MS/SD (z
możliwością wydruku bezpośredniego)

TABELA NR 10
Przedmiot
zamówienia:
Ilość:
Okres gwarancji:
LP.

13 szt.
Minimum 36 miesięcy

Wymagane minimalne parametry
Standardy: IEEE™ 802.11 b/g/n 2.4 ghz
Liczba portów i prędkość transmisji: WAN: 1 x10/100/1000 Mbps LAN: 4 x 10/100/1000 Mbps
Przepustowość wifi: min. 300Mbps
Bezpieczeństwo: Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI
Szyfrowanie: WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK-64/128 bitowe
Filtrowanie domen, adresów IP i MAC
Ilość anten: min. 2
Antena: min 3. Dbi,

TABELA NR 9
Przedmiot
zamówienia:
Ilość:
Okres gwarancji:
LP.
1
2
3
4
5
6
7

Router

Klawiatura brajlowska
1 szt.
Minimum 36 miesięcy

Wymagane minimalne parametry
Podłączana do komputera za pomocą kabla USB, zawierająca 8 klawiszy brajlowskich oraz 4
klawisze kursora.
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TABELA NR 11
Przedmiot
zamówienia:
Ilość:
Okres gwarancji:
LP.
1

Szafa wisząca 10" wraz z listwą zasilającą
13 szt.
Minimum 36 miesięcy

Wymagane minimalne parametry
Szafka teleinformatyczna do zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń biurowych wraz z listwą
zasilającą. Powinna posiadać szklane drzwi, otwory kablowe. Szafka będzie zastosowana w celu
umieszczenia wewnątrz niej routera oraz listwy zasilającej.

Uwaga: Sprzęt i oprogramowanie będą bezpłatnie użyczane beneficjentom projektu – Wykonawca
zobowiązany jest uwzględnić powyższe wymagania przy doborze sposobu licencjonowania oferowanego
oprogramowania.

1.

Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był fabrycznie nowy (w oryginalnie zapakowanych
kartonach), całkowicie nowy produkcyjnie, nie używany i nie regenerowany uprzednio.

2.

Do każdego zestawu komputerowego dostarczyć listwę zasilającą z 5 gniazdami i ochroną
przeciwprzepięciową (prąd upływowy 13 kA, moc przyłączeniowa minimum 2300W, prąd
znamionowy 10A, zasilanie 230V/50Hz).

3.

W jednostkach podległych należy przewidzieć okablowanie dostosowane do potrzeb wskazanych
lokalizacji, średnio należy przyjąć 10 metrów kabla sieciowego UTP wraz z kablem RJ45 UTP
o długości min. 1,5 metra na jeden komputer stacjonarny/laptop. Kable sieciowe winny być
umieszczone w listwach ochronnych i zakończone gniazdem RJ45. W gospodarstwach domowych
Zamawiający wymaga dostarczenia do komputerów kabla sieciowego RJ45 UTP o długości min. 1,5
metra.

4.

W zakresie oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać ustawy o prawie autorskim
i o prawach pokrewnych.

5.

Do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów
serwisowych, nośniki ze sterownikami, oprogramowaniem oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty
te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język
polski.

6.

Termin wykonania zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy. Jako termin wykonania
zamówienia rozumie się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

7.

Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia sprzętu do momentu jego przekazania
Zamawiającemu i podpisania protokołów odbioru częściowego.

8. Dokumentem potwierdzającym dostawę i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do
danej placówki będzie protokół podpisany przez Zamawiającego bez uwag, określający:
a.

rodzaj dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia,

b.

ilości dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia,
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9.

c.

miejsce dostawy,

d.

termin przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Warunki gwarancji
I. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony sprzęt komputerowy (tj. zestaw komputerowy,
laptopy) na okres 5 lat oraz na pozostały sprzęt oraz usługi na okres 3 lat.
II. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru

III. Wykonawca pokryje koszty dostarczenia i odbioru sprzętu.
IV. Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy awarie sprzętu faksem lub telefonicznie.
V. Wykonawca potwierdzi otrzymanie zgłoszenia i usunie wady w terminie 10 dni od daty odbioru
sprzętu od Zamawiającego.
VI. Na czas naprawy sprzętu – w okresie gwarancji – dłuższy niż 10 dni robocze liczone od daty odbioru
sprzętu, Wykonawca zapewni na swój koszt sprzęt zastępczy – o parametrach nie gorszych niż sprzęt
naprawiany i umożliwi beneficjentowi ostatecznemu korzystanie z niego do momentu zwrotu
naprawionego sprzętu. Wykonawca pokryje koszty dostarczenia i odbioru sprzętu zastępczego
VII. W okresie objętym gwarancja Wykonawca będzie ponosił:
a.

koszty dostarczenia niesprawnego sprzętu w celu naprawy do punktu serwisowego,

b.

koszty transportu sprzętu po naprawie z tego punktu do siedziby beneficjenta ostatecznego,

c.

koszty związane z naprawą i konserwacja sprzętu.

d.

Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas dokonywania każdej naprawy a w przypadku

wymiany podzespołów – okres gwarancji na wymieniona część rozpoczyna się na nowo
VIII. Gwarancji nie będą podlegały uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek:
a.

działania siły wyższej (pożar, powódź i inne) po przyjęciu sprzętu przez Zamawiającego,

b.

eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi,

c.

modyfikacji, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez osoby trzecie, bez

wiedzy Wykonawcy,
d.

uszkodzeń mechanicznych, powstałych po przyjęciu sprzętu przez Zamawiającego.

IX. Po trzykrotnej naprawie tej samej części, Wykonawca wymieni nieodpłatnie urządzenie na wolne od
wad w terminie nie przekraczającym 14 dni
X. Beneficjentom ostatecznym przysługują takie same uprawnienia gwarancyjne jak Zamawiającemu.
XI. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostaną wliczone przez Wykonawcę w
cenę ofertową.
XII. Lokalizacje miejsca dostarczenia sprzętu:
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Lp

Nazwa
projektu

BO

I

Adres

Ilość i rodzaj sprzętu

JEDNOSTKI PODLEGŁE

1

Świetlica wiejska w
Gronajnach

Gronajny 8, 82-400
Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

2

Świetlica wiejska w
Sztumskiej Wsi

Sztumska Wieś 40,
82-400 Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

3

Świetlica wiejska w
Pietrzwałdzie

Pietrzwałd 2, 82-400
Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

4

Świetlica wiejska w
Sztumskim Polu

Polanka 5, Sztumskie
Pole, 82-400 Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

5

Świetlica wiejska w
Koślince

Koślinka 21, 82-400
Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

6

Świetlica wiejska w
Czerninie

Czernin, ul. Akacjowa
2, 82-400 Sztum

10 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

7

Gimnazjum Nr 1 im.
Jana Pawła II w Sztumie

Sztum, ul.
Sienkiewicza 54, 82400 Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

8

Zespół Szkół w Czerninie

Czernin, ul.
Donimirskich 19, 82400 Sztum

10 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

9

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Maksymiliana Golisza

Sztum, ul. Reja 15,
82-400 Sztum

5 laptopów, 1 drukarka/urz.
wielofun., 1 router

10

Zespół Szkół w
Gościszewie

Gościszewo 75, 82400 Sztum

10 laptopów, 1 drukarka/urz.
wielofun., 1 router

11

Szkoła Podstawowa w
Nowej Wsi

Nowa Wieś 60, 82-400
Sztum

5 zestawów komputerów, 1
drukarka/urz. wielofun., 1 router

12

Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sztumie

Czernin, ul. Akacjowa
2, 82-400 Sztum

7 zestawów komputerów, 2
laptopy, 2 drukarka/urz.
wielofun., 2 router, 1 klawiatura
brajlowskiej

II

1

30 Gospodarstw domowych na Terenie Miasta i Gminy Sztum
30
Gospodarstw
domowych

...

30 zestawów komputerowych,
30
drukarek/urz.
wielofunkcyjnych

14
„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

