BR-III-231-3/21

Opis przedmiotu zamówienia

1.

Zestaw komputerowy 5 szt.
Minimalne parametry

1. Typ komputera

Komputer stacjonarny

2. Zastosowanie
multimedialnych.
do pracy w komputerach
32

3. Procesor

-

999

-

minimum 1 x PCI Express 3.0 x 16

-

minimum 1 x PCI Express 3.0 x 4 (mechanicznie x16)

-

minimum 3x

-

minimum 1x M.2 dla dysku SSD o parametrach co najmniej PCIe 3.0 x4

-

minimum 8 GB DDR4

-

minimum 1

-

minimalny

Gb/s

rozmiar

i potwierdzony przez producenta komputera: 64 GB
komputera

komputera

-

minimum 2 x Display Port 1.4

-

minimum 4 x USB, w tym co najmniej 2x USB 3.2 Gen 1

-

minimum 1 port sieciowy RJ-45,

-

osobne porty audio line-in i line-out

-

minumum 4 x USB, w tym min. 2 porty USB 3.2 Gen 1,

7. Dysk twardy

-

-Stream,

z mikrofonem
Minimum 256 GB SSD z interfejsem M.2 NVMe,
odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po
awarii, do stanu fabrycznego (tryb OOBE dla systemu MS Windows)

-

5 cala.

Nagrywarka DVD +/-RW
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5.1
penGL 4.5, OpenCL 2.1
GB. Grafika
10. Karta graficzna
sorze oraz zainstalowanej osobnej karty
graficznej
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ11. Karta sieciowa

WoL

oraz myszy.
modelu komputera,
numerze seryjnym,
AssetTag/IDTag
MAC Adres karty sieciowej,
zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu

skonfigurowania trybu mapowania

12. BIOS

Bluetooth, kamery oraz mikrofonu;

w
uruchomienia;
ji
jego oprogramowania (firmware) i producencie;

-On bez
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rznych;
znaków;

ustawienie automatycznej aktualizacji BIOS z serwera producenta komputera
sji BIOS;

awarii zasilania);

przetestowanie co
13. Klawiatura

8 m.

14. Mysz

8 m.
-

Typu Tower przystosowana do pracy w pionie
standardowym (wysokim) profilu

.

-

870
80 mm

15. Obudowa

-

tów i kart
ietrza tylko przód-

(co najmniej 3,5 cala)
- brak perforacji na bokach obudowy .

-

17
obserwatora w trybie pracy dysku twardego. Wymagany raport badawczy, wystawiony przez

Zasilacz o mocy nie

280

300

% przy o

16. Zasilanie
wersji 8.0.
1.
2.

TPM 2.0.

3.
- w
4.
informacji o:
-

modelu, oznaczeniu i numerze seryjnym komputera,

Oprogramowanie diagnostyczne
-
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-

wykonanie testu dysku twardego.
twardego z systemem

link strony www.
sterownikami (wykrywanie i
instalowanie aktualizacji).
18. Sterowniki
i oprogramowanie

- w bezpieczny (bezpowrotny) sposób

nia. W ofercie
19. Certyfikaty

1.
serwisu komputerów.
2.

najmniej w zakresie projektowania i
produkcji.

3.
4.

wydruk ze strony producenta oprogramowania systemowego.

5.

8.0
stronie https://tcocertified.com/product-finder/

6.

2018

20. Zainstalowane

Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro 64-

oprogramowanie

.

systemowe

reaktywowanego systemu.

dodatkowych aplikacji:
1.
a.
b.
dotykowych.
2.

w tym polskim i angielskim.

3.
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
4.
5.
6.
ownika
7.
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8.

go

9.

dzany przez

10.
operacyjnego.
11.
i v6.
12.
zapewni
13.
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
14.

j

15.
16.

polityki dla systemu operacyjnego i dla
wskazanych aplikacji.

17.
18.
19.
bów tego systemu.
20.
ownika module
indeksacji zasobów lokalnych.
21.
22.
23.
24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach
25.
26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:
a.
b. Karty z certyfikatami (smartcard),
c.
27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.
28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.
29.
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30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).
31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy
transportowej IPsec.
32.

administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich

33.
34. Wsparcie dla JScript i VBScript
35.
36.

ia obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz

37.
38.
39.

. drukarki, modemy,

40.
41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
42.

nia obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

43.
(z predefiniowanymi odpowiednio do ka
itp.).
44.
45. Wbudowany

mechanizm

wirtualizacji

typ

z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.
46.
47.

o

szyfrowania

partycji

systemowych

48.

49.
50.
21. Gwarancja

zgodnie z

-

wymaganiami i kryteriami
Partnera Serwisowego Producenta,
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komputera,

2. Monitor

5 szt.

Minimalne parametry:
Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

TFT TN

Powierzchnia matrycy

Matowa
Diody LED

Obszar widzialny w pionie

298,9 mm

Obszar widzialny w poziomie

531,4 mm

Plamka matrycy

0,277 mm
1920 x 1080 (FHD 1080)

Czas reakcji

1 ms
250 cd/ m²

Kontrast statyczny

1 000:1

Kontrast dynamiczny

80 000 000:1
31 kHz

85 kHz
56 Hz
75 Hz
170 °
160 °
16,7 mln
Gniazda we/wy

1 x 3,5 mm minijack
1 x 15-pin D-Sub
1 x HDMI
1 x DisplayPort
2 x USB 2.0
Tak

Kamera internetowa

Brak

Pivot

Tak

Standard VESA

100 x 100
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Pobór mocy

18 W

Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz
GWARANCJA

3-letnia gwarancja producenta

3.

1 szt.
Nazwa
Zastosowanie

Wymagane parametry techniczne
Komputer

nia

Wbudowany
dotykowa

.

Procesor

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
16GB DDR4 3200MHz

M.2 256GB SSD PCIe NVMe

Karta graficzna

zintegrowana
-

Klawiatura

-F12.
Multimedia
min. 2W.

obudowie mat
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Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.1
bezprzewodowa
Bateria i zasilanie
poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin Czas pracy na
baterii min ... minut, potwierdzony przeprowadzonym testem MobileMark 2018 Battery Life
w wersji

-cell

Waga i wymiary

Obudowa

Szkielet obudowy i zawiasy notebooka wzmacniane.
-STD-

BIOS

rznych

logowania

wyk

dysku twardym.
Certyfikaty

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpieczny
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producenta jednostki

ze strony)
EnergyStar
Ergonomia

Diagnostyka

przetestowanie komputera a w

rnetu.

Czytnik linii papilarnych
Czytnik SmartCard

monitorowanie konfiguracji komponentów komputera -

zdaln
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zapis

i

przechowywanie

dodatkowych

informacji

o

wersji

zainstalowanego

oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia,

-MAN
(http://www.dmtf.org/standards/wsman)

oraz

DASH

1.0.0
1.0.0

(http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/)

lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany
trwale w BIOS,

systemu operacyjnego bez potrzeby

wpisywania klucza licencyjnego.
Oprogramowanie
dodatkowe
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu

-

a. o poprawkach i usprawnieniach doty
b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji
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f.
punktu e.
instalacji), rekomendowane i opcjonalne
-

i automatycznego restartu w przypadku kiedy jest

wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
-mmrrrr )
-mm-

zainstalowanej

*.xml
-

-mm-rrrr ) i god

Wsparcie techniczne

Dedykowany portal techniczny producenta,

producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja

aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery
systemu operacyjnego)
Warunki gwarancyjne

oferty.
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Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Minimalny czas trwania wsparcia technicznego produc

-

-17.

-

-

zanej awarii.

a za

wsparciem technicznym.

-

nieaktywnym

wsparciem technicznym.
Przydzielenie zasobu w postaci kierownika technicznego w przypadku eskalacji problemów
serwisowych.

Dostawca zapewni dedykowany zasób techniczny w osobie Technicznego Opiekuna

Techniczny Opiekun
-
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awarii do serwisu

- ubezpiecze

wsparcia.

sk twardy pozostaje

USB (Typu-C)
Kompatybilne notebooki (seria)

-C 3.1
-45

Masa netto
Dodatkowe informacje

-C
1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 szt.
3 szt.
1 szt.
1 szt.
Zasilacz 130W
Kabel USB-C (1m)
2,9 cm
20,5 cm
9 cm
585 g
- 30 Hz
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4.

1 szt.
Nazwa

Wymagane parametry techniczne
edukacyjnych,

Zastosowanie

Matryca
matrycy 250 cd/m2, kontrast min. 500:1.

Overall 971pkt.

zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w

ustawieniach BIOS (tzn.

min. jeden
wolny.
M.2 256GB PCIe NVMe

Karta graficzna

Zintegrowana

Klawiatura

- QWERTY z
-F12.
Minimum 79 klawiszy.

Multimedia

Kamera inter

Czytnik kart multimedialnych w formacie microSD,

Karta Wireless AX 2x2 + Bluetooth 5.1
bezprzewodowa
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Bateria i zasilanie

Min. 3godziny i do poziomu 100% w czasie 2 godzin.
Zasilacz o mocy min. 65W.

Waga i wymiary

Obudowa

stopni.
BIOS

eniu w slotach. Niezmazywalne (nieedytowalne)

ego poziomu

twardym.
Certyfikaty

strony)
EnergyStar

oferty certyfikat lub wydruk z strony.
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Ergonomia

22dB

Diagnostyka

wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Próba usun

wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi od

Czytnik linii papilarnych
System
operacyjny

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w
BIOS,

systemu operacyjnego przy wykorzystaniu

obrazem bez potrzeby

z

wpisywania klucza licencyjnego.

Oprogramowanie
dodatkowe
-

e preferencji aktualizacji

- ustawienie priorytetu aktualizacji
-

:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji dostarczonych w obrazie systemu

wersji,
-
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b. dacie wydania ostatniej aktualizacji
c. priorytecie aktualizacji

f. wszystkie poprzednie aktualizacje z info
instalacji), rekomendowane i opcjonalne
-

jest

wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji która tego wymaga.
-mm-rrrr )
- sprawdzenia
( dd-mmobecnie wersji dla oferowanego komputera
-

komponentów to doty

-mmczasowym do min. 1 roku.
-45, 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 typu A, w tym jeden
dosilony, 1x USB 3.2 gen 2 typu C, port zasilania, 1 x RJWsparcie

Dedykowany portal techniczny producenta,

techniczne

(a

dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego)
Warunki
gwarancyjne

Partnerem Serwisowym Producenta.
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Minimalny czas trwania wsparcia technicznego producenta wynosi 3 lata.
echnicznego:
-

-17.

-

Wsparc

w

zamienna wymagana do naprawy i/lub

Wsparcia Technicznego.

5. Kolektor danych 4 szt.

Czytnik kodów
kreskowych

imager, laserowy (opcja), imager 2D (opcja)

Zakres odczytu

b.d.

Procesor

32-bit

(FLASH)

8 MB Flash
4 MB RAM, 8 MB RAM (opcja)
LCD TFT, 160x160 punkty,

Klawiatura
Interfejsy

USB, Bluetooth (opcja)

Waga

150 g (z akumulatorem)

Wymiary

136mm x 58mm x 32mm

Bezpieczny upadek

z 1,2 m
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Temperatura pracy

otoczenia
Zasilanie

od -10°C do 60°C
5% - 95% bez kondensacji
akumulator 3,7 V Li-Ion 1200 mAh

Odczytywane kody
kreskowe
Programowanie

standardowe

kompilatory C i Basic, Generator aplikacji
kabel komunikacyjny, zasilacz, generator aplikacji

Strona 20 z 20

