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GMINA BIAŁOŚLIWIE 

„Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie” 

Numer projektu RPWP.08.01.02-30-0126/18/           Opis przedmiotu zamówienia - sprzęt ICT - zał. 7b 

1 
Aparat fotograficzny / lub 
równoważny nie gorszy niż: 

Aparat fotograficzny (zaawansowany kompakt) z 
szerokokątnym obiektywem, z opcją ustawień 
manualnych i możliwościami filmowania w 
rozdzielczości Full HD. Parametry minimalne: matryca 
typu CMOS; rozmiar matrycy: 1/2,3"; liczba pixeli: 
16,3 mln; stabilizacja optyczna [OIS], wyświetlacz 3" 
dotykowy; ogniskowa obiektywu: 4.1–86.1 mm 
(odpowiednik dla 35 mm: 23–483 mm); zoom 
optyczny: 21x, zoom cyfrowy: 5x; czułość: auto, ISO 
100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200; 
pomiar światła: wielosegmentowy, centralnie ważony 
i punktowy; detekcja twarzy; tryb ekspozycji: 
programowa AE, priorytet migawki, priorytet 
przysłony i ustawienia ręczne; kompensacja od -2 EV 
do 2 EV i w krokach co 1/3 EV; czas otwarcia migawki: 
1/8–1/2000 s [auto] 1–1/2000 s [programowa AE] 8–
1/2000 s [zdjęcia nocne] 16–1/2000 s [ustawienia 
ręczne]; maksymalna rozdzielczość: 4608 x 3456 
pikseli; format zapisu pliku: JPEG; rejestracja filmów z 
dźwiękiem; maksymalna rozdzielczość filmów: 1920 x 
1080; liczba klatek na sekundę: 30; format zapisu 
filmów: MP4; akumulator. sztuka 1 
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Czajnik elektryczny 
bezprzewodowy z regulacją 
temperatury / lub 
równoważny nie gorszy niż: 

Grzałka o mocy 2400 W, przewód długości min. 0,75 
m, podwójne zabezpieczenie temperatury przed 
przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz 
LED informujący o aktualnej temperaturze, 
podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa 
otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa 
osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja 
dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja 
temperatury z możliwością ustawienia na 
50/60/70/85/100 °C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa 
podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, 
zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej 
temperaturze wody również po zakończeniu 
gotowania (przez 30 min.) sztuka 1 

3 

Głośnik do tablic 
interaktywnych (w zestawie 
2 szt.) / lub równoważny nie 
gorszy niż: 

Ścienne głośniki aktywne przeznaczone do tablic 
interaktywnych. Parametry nie gorsze niż: Moc 
wyjściowa: 40W : 2 x 20W, Komunikacja Bluetooth 
4.0, Wejście audio jack 3.5 mm, USB i gniazdo na 
kartę SD, Częstotliwość nie niższa niż 60Hz – 18kHz, 
Impedancja : 4 Ohm, orientacyjny rozmiar: 490(L) x 
55 (W) x 60(D) mm, Moc nie niższa niż : AC 100-245V 
/ 50-60 Hz. Do zestawu w cenie powinien być 
dołączony co najmniej: 1 pilot, 1 główny głośnik, 1 
głośnik satelitarny, 1 kabel wejściowy audio (2,5m), 1 
kabel głośnikowy (2,5m), 1 x instrukcja obsługi (w 
języku polskim), 1 zasilacz AC/DC zestaw 1 
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4 
Laptop / lub równoważny 
nie gorszy niż: 

Laptop multimedialny wraz z oprogramowaniem o 
następujących parametrach minimalnych: ekran o 
przekątnej: 15.6 cali, rozdzielczość ekranu: 1920 x 
1080 pikseli, powłoka ekranu błyszcząca, procesor: i7, 
8 GB RAM DDR3, dysk 1TB 5400 RPM + 8 GB SSD, 
napęd optyczny DVD+/-RW DL, karta graficzna 
NVIDIA GeForce 840M z 2048 MB pamięci RAM + 
Intel HD 4400, pojemność akumulatora 2800 mAh, 
moc wbudowanych głośników  ok.3 W, czytnik kart 
pamięci SD, interfejsy 1 x USB 3.0, 2 x USB, 1 x wyjście 
D-Sub, 1 x wyjście HDMI, system operacyjny, 
komunikacja WiFi, IEEE, LAN 1 Gbps, Bluetooth, Intel 
WiDi, kamera o rozdzielczości HD wmontowana w 
ekran. sztuka 1 

5 

Materiały instalacyjne 
zestawu interaktywnego 
(przewód VGA, HDMI, USB, 
DC, listwy kablowe)  

Zestaw przewodów instalacyjnych do zestawu 
interaktywnego składający się z przewodów: VGA, 
HDMI, USB, DC. Do zestawu dołączone listwy 
kablowe. zestaw 1 

7 
Oprogramowanie 
komputerowe  Zgodnie z wymogami zawartymi poniżej sztuka 1 

8 

Projektor 
ultrakrótkoogniskowy z 
uchwytem ściennym  / lub 
równoważny nie gorszy niż: 

System projekcji DLP Rozdzielczość rzeczywista SVGA 
(800 x 600) Jasność 3200 lumenów Współczynnik 
kontrastu 13000:1 Obiektyw F=2.6-2.78, f=10.2-
12.24mm sztuka 1 
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9 
Tablica multimedialna / lub 
równoważny nie gorszy niż: 

Tablica interaktywna umożliwiająca pisanie, 
rysowanie i korzystanie z zasobów dziesięciu 
użytkownikom, jednocześnie eliminująca konieczność 
instalacji sterowników, programowalne przyciski po 
dwóch stronach tablicy- możliwość przypisania 
najczęściej używanych funkcji do klawiszy, płynnie 
działająca funkcja multi gesture. Obsługa systemów: 
oprogrsmowanie typu Windows XP/Vista/7/8/10, 
Mac, Linux lub równoważne; powierzchnia 
ceramiczna, magnetyczna - do pisania i projekcji; 
potężne, funkcjonalne i intuicyjne oprogramowanie 
do myBoard, zachęca i motywuje do nauki i pracy. 
Przekątna tablicy: min. 70"; Technologia: Dotykowa - 
pozycjonowanie w podczerwieniPółka na pisaki, kabel 
USB, 2 pisaki, zestaw montażowy sztuka 1 

10 

Zasilacz prądu stałego 0-
30V/0-3 A z płynną 
regulacją napięcia i 
natężenia prądu / lub 
równoważny nie gorszy niż: 

Wyposażony w ciągłą regulację wyjściowego, 
stabilizowanego napięcia stałego w zakresie 1-30 V 
lub stabilizowanego natężenia prądu w zakresie 0-3 A 
oraz w cyfrowe wskaźniki napięcia oraz natężenia 
prądu wyjściowego. sztuka 1 

 

  Pakiet oprogramowania biurowego dla wszystkich Laptopów 
Lp. Nazwa  Minimalne parametry techniczno-eksploatacyjne 

(wymagane przez Zamawiającego) 

  Podstawowe Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 

dodatkowych aplikacji: 

 Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB 

przestrzeni adresowej, 

 Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
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 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, 

 ma 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), 

 Pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 

 Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji.  

 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 tekstów  

 Arkusz kalkulacyjny  

 Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 

 Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 

 Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczn kalendarzem, kontaktami i 

zadaniami) 

 Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie 

urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 

  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 
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 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 i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. 

 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. 

 Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 2010 i 

2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

 Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

 Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

 Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 

podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu 

kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 

  Arkusz 

kalkulacyjny musi 

umożliwiać: 

 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. 
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 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 czynności 

 Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

 Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

 Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 

Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010 i 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 musi 

umożliwiać: 

 Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: 

 Prezentowanie 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 

 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 
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 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 2007, 

MS PowerPoint 2010 i 2013. 

  Narzędzie do 

tworzenia 

drukowanych 

materiałów 

informacyjnych 

musi umożliwiać: 

 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 przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 

 

 


