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Stanowiska komputerowe (monitor i stacja) -15 stanowisk 

Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, posiadający min. 6 rdzeni, 12 wątków, 

osiągający wydajność min. 12200 pkt w teście Passmark (wynik dostępny na www.cpubenchmark.net) 

Płyta główna Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR4 

dedykowany dla procesora, z obsługą USB 3.0 

Typ podstawki: dedykowany dla procesora 

Min. jedno wolne gniazdo PCI-Ex16, min. jedno wolne gniazda PCI-E x1  

Min. 8 x USB w tym minimum 4 x USB 3.0 dostępne z zewnątrz komputera 

Min 4 x SATA III 

Min 1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków  PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s  2242/2260/2280 

Audio karta dźwiękowa zintegrowana, zgodna z HD AUDIO 

Pamięć RAM min. 16 GB DDR4 2400MHz z możliwością rozszerzenia do min. 32 GB 

Dysk twardy min. 250 GB SSD 

Karta graficzna min. 2 GB 64bit ddr5 obsługująca rozdzielczość min. 2560x1600 Hdmi, dvi, wsparcie 

DX12, open GL 4.4, osiągający wydajność min. 650 pkt w teście Passmark (wynik dostępny na 

https://www.videocardbenchmark.net) 

Monitor min. 21” o rozdzielczości 1920x1080, czas reakcji matrycy max. 5ms, wyposażony w złącze 

HDMI (kabel HDMI dostarczony wraz z zestawem), możliwośc pochylenia pod kątem -5st/+20st, 

wbudowany zasilacz, deklaracja zgodności CE 

Porty w tylnej części komputera 

Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O:  

co najmniej 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki lub klawiatury; 

co najmniej 4 gniazd USB 2.0; 

co najmniej 2 gniazda USB 3.0; 

1 gniazdo portu LAN RJ-45; 

Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej; 

Wymagana ilość portów USB oraz portów video nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 

konwerterów, przejściówek itp. 

Porty w przedniej części komputera Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu 

obudowy 

Obudowa tower, wyposażona przynajmniej w:  

1 zewnętrzną zatokę  5.25'' 

1 wewnętrzną zatokę 3,5” 

1 wewnętrzną zatokę 2,5” 

Kensington Lock 

Wbudowany wewnętrzny głośnik 

Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel 

Zamawiającego bez utraty gwarancji 

Komunikacja przewodowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s ze złączem RJ 45 

Zasilacz o mocy maksymalnej 550W i sprawności przynajmniej 85% przy 50% obciążenia, 

zabezpieczenia: przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe  

Klawiatura i mysz klawiatura USB standard QWERTY i mysz USB optyczna z rolką 

System operacyjny Licencja MS Windows 10 Professional PL OEM 64bit, system nie wymagający 

aktywacji (dopuszcza się licencję elektroniczną z kluczem licencyjnym zapisanym w BIOS) z nośnikiem 
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Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i 

serwis, PN-EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze  

Deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami EMC 2004/108/WE oraz R&TTE 1999/5/EWG 

(oznaczenia CE) 

Gwarancja min. 24 miesięcy, dostawca winien posiadać certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 

9001:2001) na serwis lub autoryzację serwisową producenta komputera 

Podręcznik użytkownika komputera dostępny w formie elektronicznej do pobrania ze strony 

producenta komputera. 
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OPROGRAMOWANIE 

Pakiet oprogramowania do 

obróbki grafiki rastrowej 

oraz profesjonalnego 

tworzenia filmów 

(subskrypcja minimum na 48 

miesięcy) 

 

Pakiet na 

każde 

stanowisko 

Program do edycji zdjęć oraz profesjonalnej obróbki filmów, przeznaczony pod systemy operacyjne 

Windows (posiadane przez zamawiającego)za pomocą którego można obrabiać obrazy HDR, płynnie 

obracać obszarem roboczym, wprowadzać efekty malowania, automatycznie korygować obraz. 

Oferowana wersja musi co najmniej umożliwiać: automatyczne zapisywanie w tle, automatyczne 

odzyskiwanie oraz posiadać galerie rozmyć i redukcje potrząśnięć aparatem fotograficznym ,posiadać 

funkcję: przesuwania i rozszerzania z uwzględnieniem zawartości, funkcją skalowania i obracania, 

wypaczania perspektywy, maski ostrości. Program z możliwością stosowania: wielu instancji styków 

warstw, konwersji na obrazy czarno-białe, posiadać narzędzia korygujące, wyostrzania oraz 

próbkowania Program musi umożliwiać pracę z plikami graficznymi praktycznie dowolnych typów -

między innymi PDF, EPS, FXG, Photoshop (PSD), TIFF, GIF, JPEG, SWF, SVG, DWG i DXF. Musi 

umożliwiać płynną obróbkę plików SVG. Wtyczka Adobe Camera RAW umożliwia korektę 

nieprzetworzonych (surowych) obrazów z różnych modeli aparatów fotograficznych i importowanie 

ich do aplikacji firmy Adobe. Obsługuje pliki CR2, CRW, NEF, PEF, DNG, RAF i wiele innych. 

Oprogramowanie umożliwia tworzenie kompozycji i pracy z animacją na potrzeby filmów, telewizji, 

wideo oraz stron internetowych. 

Licencja na min. 36 miesięcy, uprawniająca Zamawiającego do korzystania z wyżej wymienionego 

oprogramowania.  

Pakiet oprogramowania 

wektorowego 

 

Pakiet na 

każde 

stanowisko 

Program do projektowania grafiki, edycji zdjęć oraz do tworzenia witryn internetowych z wieczystą 

licencją uprawniającą Zamawiającego do korzystania, z obsługą Windows 10 (posiadanego przez 

zamawianego) z możliwością pracy na kilku monitorach posiadający funkcje: 

W pełni konfigurowalny interfejs, umożliwiający dostosowywanie obszaru projektowania do potrzeb 

użytkownika. Praca z wieloma dokumentami w widoku kart. Możliwość przeciągania dokumentu poza 

okno aplikacji, aby go oddokować podczas pracy z wieloma dokumentami. Pełne wykorzystanie 

możliwości pióra, tabletu lub innego urządzenia czułego na nacisk i nachylenie rysika obsługującego 

interfejs RTS Obsługa funkcji dotykowych systemu Windows, Program powinien mieć możliwość 
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kopiowania i wycinania segmentów krzywych, a następnie wklejania je jako obiekty. Powinien 

pozwalać na tworzenie i zapisywanie wypełnień mapą bitową lub deseniem wektorowym na podstawie 

obiektów zaznaczonych na obszarze roboczym oraz umożliwiać usuwanie postrzępionych krawędzi i 

zmniejszanie liczby węzłów w obiektach złożonych z krzywych. Pozwalać na precyzyjne określanie 

rozmiaru obiektu i jego położenia na stronie w oknie dokowanym współrzędnych obiektu, wyświetlać, 

filtrować i wyszukiwać czcionki, korzystając listy czcionek. Korygować zniekształcenia perspektywy 

na zdjęciach zawierających linie proste i płaskie powierzchnie, np. przedstawiających budynki czy inne 

obiekty architektoniczne. Wyostrzać zdjęcia poprzez zwiększenie kontrastu sąsiednich pikseli przy 

zachowaniu szczegółów takich elementów jak krawędzie i duże struktury Tworzyć kody QR z tekstem, 

obrazkami i kolorami. Powinien posiadać możliwość nałożenia maski na grupę obiektów bez 

modyfikowania poszczególnych obiektów, przekształcać mapy bitowe w edytowalną grafikę 

wektorową, importować i dostosowywać pliki RAW bezpośrednio z aparatu cyfrowego. Powinien 

obsługiwać produkty Adobe np. Photoshop, Ilustrator oraz Microsoft np. Publisher, Word 

(posiadanych przez zamawiającego) 

Oprogramowanie biurowe: Pakiet na 

każde 

stanowisko 

Pakiet biurowy Licencja uprawniająca  

Zamawiającego do bezterminowego, nieograniczonego czasowo korzystania z funkcji 

oprogramowania. Oferowany pakiet biurowy musi spełniać minimalnie poniższe wymagania: 

• Wersja językowa: Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, 

• Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji 

oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 

odbiorców, 

• W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację 

pracy  

i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 

• Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 

• Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

– edytor tekstu, 
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– arkusz kalkulacyjny, 

– narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

– narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, 

– narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami), 

– narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie 

urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca edytora tekstu: 

• 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, 

• sprawdzanie pisowni w języku polskim, 

• śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 

• nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 

• określenie układu strony (pionowa/pozioma), 

• wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego  

i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 

• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca arkusza kalkulacyjnego: 
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• 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, 

• 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 zmianę 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 polskich formatem, 

• zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 

• zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem, oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do przygotowania i prowadzenia 

prezentacji: 

• przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane przy użyciu projektora 

multimedialnego, 

• drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 

• zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 

• nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 

• opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
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• umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, 

• umieszczanie tabeli 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. 

 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do tworzenia drukowanych materiałów 

informacyjnych: 

• tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, 

• tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, 

katalogów, 

• edycję poszczególnych stron materiałów, 

• podział treści na kolumny, 

• umieszczanie elementów graficznych, 

• wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, 

• płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, 

• eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, 

• wydruk publikacji, 

• możliwość przygotowania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

Minimalna wymagana funkcjonalność dotycząca narzędzia do zarządzania informacją prywatną (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami): 

• pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

• filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców, 

• tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 

• automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 
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• tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów 

bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 

• oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, 

• zarządzanie kalendarzem, 

• udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 

• przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 

• zaproszenie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie 

spotkania w ich kalendarzach, 

• zarządzanie listą zadań, 

• zlecanie zadań innym użytkownikom, 

• zarządzanie listą kontaktów, 

• udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 

• przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 

 


