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Załącznik nr 1 Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia 
 

 

I.  Zestawienie sprzętu i oprogramowania dostarczanego w ramach zamówienia  

(szt./kpl.) 

L.p. Sprzęt – opis zgodny z 

wnioskiem o dofinansowanie 

Technikum nr 1 

Starachowice 

Technikum nr 2 

Starachowice 

Szkoła Branżowa I 

stopnia w ZSZ nr 3 

Starachowice 

 

Łącznie w 

projekcie 

(szt./kpl.) 

1 Laptop z systemem 
operacyjnym w 
komplecie z myszką i 
zabezpieczeniem do 
stolika  

(15 szt. + 1 stanowisko 
nauczycielskie – 2 kpl.) 

16 0 16 32 

2 Pakiet Office  

(15 szt. + 1 szt. 
stanowisko 
nauczycielskie – 2 kpl.) 

16 0 16 32 

3 Oprogramowanie do 
projektowania fryzur 

11 licencji/stanowisk – 
wersja edu  

11 0 0 11 

4 Tablica interaktywna z 
rzutnikiem i laptopem  - 1 
kpl. 

1 0 0 1 

5 Oprogramowanie do 
nauki dietetyki typu 
Dietetyk PRO  

11 licencji/stanowisk – 
wersja edu 

1 0 0 1 

6 Komputer kompatybilny z 
programem  Final Cut 
Pro – 4 szt. 

0 4 0 4 

7 Program komputerowy 
Final Cut Pro do montażu 
video – 4 licencje 

0 4 0 4 

8 Dostęp online do kursów 
Corel – 6 stanowisk 

0 6 0 6 

9 Projektor multimedialny 
wraz z uchwytem 
sufitowym - 1 szt. 

0 1 0 1 

http://www.zsz3.net/
http://www.zsz3.net/
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10 Drukarka laserowa A3 z 
kompletem 
pełnowartościowych, 
oryginalnych tonerów - 1 
szt. 

0 1 0 1 

11 Kamery  cyfrowe ze 
statywem – 2 szt.   

0 2 0 2 

12 Cyfrowe aparaty 
fotograficzne ze 
statywem - 2 szt. 

0 2 0 2 

13 Głośniki bezprzewodowe 
1 szt, 

0 1 0 1 

14 Mysz komputerowa 20 
szt. 

0 20 0 20 

15 Komputer PC –zestaw 
(komputer, monitor,  
myszka, klawiatura) 16 
szt. 

0 16 0 16 

16 Oprogramowanie 
Microsoft Office 
Professional Plus 2019 
MOLP EDU – 16 licencji 

0 16 0 16 

17 Tablica interaktywna z 
projektorem, 
dedykowanym uchwytem 
ściennym oraz 
głośnikami wraz z 
montażem   

0 1 0 1 

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:  

 Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na 

rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 r.). 

 Przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz 

niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie 

niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia.   

 Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia dokumentów  

i certyfikatów opisanych i wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia które oznaczono jak wymóg 

dołączenia ich do umowy. 

ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE 

 Wszelkie użyte (w załączniku nr 1 – Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia) nazwy 
handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą, wiążącą dla 
Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego 
przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne 
uzna takie, które spełnią minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku 
przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych, zobowiązany jest on do załączenia 
wykazu tych produktów.  

 



                        
Postępowanie nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 

                           |  Lider projektu:                                     |  Partnerzy projektu 

                                        
Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

II.  Wymagania dotyczące poszczególnych urządzeń i oprogramowania: 

 
1. Laptop z systemem operacyjnym w komplecie z myszką i zabezpieczeniem do 
stolika  – 32 szt.    
 

Komponent Minimalne wymagania 

Typ 
Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości maks. 
FHD (1920x1080), matryca matowa 

Zastosowanie  
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej.  

Wydajność 

Obliczeniowa 

Procesor Intel® Core i5-7200U lub równoważny. Poprzez równoważny Zamawiający 
rozumie procesor min. 2-rdzeniowy, 4-wątkowy osiągający min. 3,533 punktów w 
teście Passmark (https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć 

operacyjna  

Minimum 8 GB 2133 MHz DDR4 możliwość rozbudowy do min. 20 GB. Zamawiający 
wymaga przynajmniej jeden wolny slot pamięci RAM.  

Parametry 

pamięci masowej  

Dysk SSD min. 256 GB w technologii M.2  

Wydajność  

grafiki  

Karta graficzna ze wsparciem dla DirectX 12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
„grafika zintegrowana + grafika dedykowana”. 

Wyposażenie 

multimedialne  

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane 
dwa głośniki. 

Wymagania  

dotyczące baterii i 

zasilania  

Bateria czteroogniwowa, min. 41WHr 

Bezpieczeństwo  Złącze typu Kensington Lock lub równoważne.  

Oprogramowanie  System Microsoft Windows 10 Professional 64 bitowy, system operacyjny powinien być 
zainstalowany na komputerze w polskiej wersji językowej wraz z oprogramowaniem 
oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do 
użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu 
operacyjnego powinny być zainstalowane, musi pozwalać na instalację 
oprogramowania użytkowanego na komputerach    
  
Do każdego komputera muszą być dołączone:   
-płyta odtworzeniowa (system recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego  
i oprogramowania.   

Wymagania  

Dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza:   
Min. 3x USB w tym min 2x USB 3.0  
Karta sieciowa LAN - Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) 
VGA  
HDMI 
Czytnik kart multimedialnych min. 3 w 1  
Audio: słuchawki/mikrofon (combo)  
Kamera z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy   
Karta sieciowa WLAN 802.11 ac 
Napęd optyczny DVD+/-RW DL 
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
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przejściówek itp. 
 
Do każdego laptopa Wykonawca dostarczy mysz bezprzewodową (1szt.) oraz 
zabezpieczenie w postaci linki metalowej z złączem odpowiadającym laptopowi.  

Gwarancja Gwarancja jakości producenta: Na okres  co najmniej  24 miesięcy - świadczonej  w 
siedzibie Szkół. 
 
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta -  wymagane oświadczenie 
producenta komputera przed podpisaniem umowy. 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

Właściciel i użytkownik końcowy: 

-Szkoła Branżowa I stopnia w ZSZ nr 3 w Starachowicach – 16 szt. 

-Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach – 16 szt. 

Miejsce dostawy 
Szkoła Branżowa I stopnia w ZSZ nr 3 
ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice* - 16 szt. 
 
Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach 
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice – 16 szt. 

Termin dostawy Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 
 
2. Pakiet Office - 32 licencje/szt.  
 

Komponent Minimalne wymagania 

Pakiet Biurowy   
 Oprogramowanie  biurowe Microsoft Office 2019 Standard lub nowszy, licencja 

wieczysta, licencja z polskiej dystrybucji. 

Wymagania  

Dodatkowe 

Dostarczone oprogramowanie ma być zainstalowane na laptopach z poz. 1  

i gotowe do pracy. 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

Właściciel i użytkownik końcowy: 

-Szkoła Branżowa I stopnia w ZSZ nr 3 w Starachowicach – 16 licencji/szt. 

-Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach – 16 licencji/szt. 

Miejsce dostawy 
Szkoła Branżowa I stopnia w ZSZ nr 3 
ul. Szkolna 10, 27-200 Starachowice* - 16 licencji/szt. 
 
Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach 
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice – 16 licencji/szt. 

Termin dostawy Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsz3.net/
http://www.zsz3.net/
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3. Oprogramowanie do projektowania fryzur – 11 licencji edu 
 

Wymagania 

ogólne 

Program przeznaczony dla szkół na min. 10 stanowisk uczniowskich + 1 stanowisko 
nauczyciela,  na komputer lub laptop z Windows do realizowania zadań wynikających z 
kwalifikacji AU.26 Projektowanie fryzur w związku z kształceniem w zawodzie technik 
usług fryzjerskich. 
Program powinien spełniać następujące funkcjonalności:  

 Projektować zestawienia kolorystyczne we fryzurze;  

 Dobierać proporcje poszczególnych elementów fryzury do kształtu twarzy;  

 Projektowanie różnych rodzajów fryzur;  
 - Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji; 

 Projektowanie fryzur damskich i męskich;  

 Prezentacja projektów fryzur z wykorzystaniem technik multimedialnych;  

 Min. 700 fryzur w bazie programu. 

Wymagania  

Dodatkowe 

Dostarczone oprogramowanie ma być zainstalowane na komputerach 
wskazanych przez Użytkownika Końcowego gotowe do pracy. 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

Właściciel i użytkownik końcowy: 

-Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach – 11 licencji 

Miejsce dostawy 
Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach 
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice 

Termin dostawy Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 
 
4. Tablica interaktywna z rzutnikiem i laptopem – 1 kpl.  
 

Laptop z systemem operacyjnym  

Typ 
 Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości maks. 
FHD (1920x1080), matryca matowa 

Zastosowanie  
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty 
elektronicznej.  

Wydajność 

Obliczeniowa 

Procesor Intel® Core i5-7200U lub równoważny 

Pamięć 

operacyjna  

Minimum 8 GB 2133 MHz DDR4 możliwość rozbudowy do min. 20 GB. Zamawiający 
wymaga przynajmniej jeden wolny slot pamięci RAM. 

Parametry 

pamięci masowej  

Dysk SSD min 256 GB w technologii M.2  

Wydajność  

grafiki  

Karta graficzna ze wsparciem dla DirectX 12. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
„grafika zintegrowana + grafika dedykowana”. 

Wyposażenie 

multimedialne  

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane 
dwa głośniki. 
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Wymagania  

dotyczące baterii i 

zasilania  

Bateria czteroogniwowa, min. 41WHr 

Bezpieczeństwo  Złącze typu Kensington Lock lub równoważne.  

Oprogramowanie  System Microsoft Windows 10 Professional 64 bitowy, system operacyjny powinien być 
zainstalowany na komputerze w polskiej wersji językowej wraz z oprogramowaniem 
oraz sterownikami urządzeń i składników wyposażenia komputera; gotowy do 
użytkowania; wszystkie niezbędne poprawki zalecane przez producenta systemu 
operacyjnego powinny być zainstalowane, musi pozwalać na instalację 
oprogramowania użytkowanego na komputerach    
  
Do każdego komputera muszą być dołączone:   
-płyta odtworzeniowa (system recovery) stanu fabrycznego systemu operacyjnego i 
oprogramowania.   

Wymagania  

Dodatkowe 

Wbudowane porty i złącza:   
Min. 3x USB w tym min 2x USB 3.0  
Karta sieciowa LAN - Ethernet RJ-45 (10/100/1000 Mb/s) 
VGA  
HDMI 
Czytnik kart multimedialnych min. 3 w 1  
Audio: słuchawki/mikrofon (combo)  
Kamera z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy   
Karta sieciowa WLAN 802.11 ac 
Napęd optyczny DVD+/-RW DL 
 
Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek itp. 

Gwarancja Gwarancja jakości producenta: Na okres  co najmniej  24 miesięcy - świadczonej  w 
siedzibie Szkoły 
 
Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta -  wymagane oświadczenie 
producenta komputera przed podpisaniem umowy. 

Tablica interaktywna z oprogramowaniem 

Przekątna 
powierzchni 
roboczej 

Min. 80 cali 

 

Format obrazu 4:3 

Sposób obsługi palec lub dowolny wskaźnik 

Technologia 
dotyku 

Podczerwień 

Rodzaj 
powierzchni 

Matowa, magnetyczna, suchościeralna, porcelanowa 

Rozdzielczość 
dotyku 

min. 32768 x 32768 

Paski skrótów Po obu stronach tablicy 
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Dokładność 
odczytu 

< 0,1 mm 

Połączenie z 
komputerem 

USB 

Obsługiwane 
systemy 
Operacyjne 

Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux,  

Standard Plug&Play - tablica nie wymaga sterowników do pracy w tych systemach 

Parametry 
Dodatkowe 

Półka interaktywna obsługująca 3 kolory pisaka (czarny, czerwony, niebieski) oraz 
funkcję wymazywacza 

Dołączone akcesoria   

Instrukcja obsługi Kabel USB min. 5m 

4 x Pisak 

Uchwyty do montażu na ścianie 

Zasilanie USB 

Oprogramowanie do tablicy w języku polskim 

Gwarancja Min. 5  lat 

Projektor (kompatybilny z tablicą interaktywną) 

Typ projektora 
Krótkoogniskowy 

Technologia 
DLP 

Rozdzielczość 
rzeczywista 

Min. 1024 x 768 (XGA) 

Format obrazu  
Min. 4:3 

Jasność źródła 
światła 

Min. 2700 ANSI 

Żywotność źródła 
światła 

Min. 5000h (tryb normalny) 

Kontrast 
Min. 10000:1 

Złącza 
Wejścia/Wyjścia 

Wejścia wideo: VGA, HDMI 

Gwarancja 
Minimum 3 lata na projektor, 1 rok lub 1000h na lampę 

Wymagania 
Dodatkowe 

Wbudowany głośnik min. 16W lub dodatkowe głośniki o mocy min. 16W zamontowane 
przy tablicy.  
Pilot do sterowania projektorem z wbudowanym wskaźnikiem laserowym z bateriami. 
Menu ekranowe w j. polskim.  
Komplet okablowania potrzebny do podłączenia rzutnika ze źródłem.  
Kabel HDMI 10m.  
Kabel VGA 10m.  
Kabel zasilający min 5m.  
Regulowany uchwyt ścienny dopasowany do projektora.  
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Zamawiający wymaga dostawy, wniesienia, montażu, podłączenia i konfiguracji całego 
zestawu w Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 W Starachowicach 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy : 

-Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach – 1 kpl.  

Miejsce dostawy i 
montażu 

Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach 
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice – 1 kpl. 

Termin dostawy i 
montażu 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy  

 
5. Oprogramowanie do nauki dietetyki typu DietetykPRO – 11 licencji edu 
 

Wymagania 

ogólne 

- Pakiet wykładowca i  uczeń – łącznie 11 licencji 
- Nielimitowana ilość jadłospisów do ułożenia w Programie 
- Dowolna ilość pacjentów 
- Dostęp do bazy produktów /min. 4000/ i gotowych przepisów/min. 3000/ wraz z 
wartościami odżywczymi 
- Układanie jadłospisów na dowolną ilość dni 
- Bezpłatna aktualizacja Programu 
- Pomoc techniczna online  

Wymagania  

Dodatkowe 

Licencja na korzystanie z programu wydana dla Technikum nr 1 w Starachowicach na 
minimum  6 lat od daty aktywacji oprogramowania. 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

Właściciel i użytkownik końcowy: 

-Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach – 11 licencji (10 uczniowskich + 
nauczycielskie). 

Miejsce dostawy 
Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach 
ul. Radomska 72, 27-200 Starachowice – 11 licencji 

Termin dostawy Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

6. Komputer kompatybilny z programem Final Cut Pro – 4 szt.  

 

Komponent Minimalne wymagania 

Zastosowanie 
Komputer służy do obróbki materiałów wideo, w celu realizowania zadań wynikających 
z kwalifikacji PGF.07 wykonywanie przekazu reklamowego w zawodzie technik 
organizacji reklamy. 

Procesor Czterordzeniowy procesor o częstotliwości taktowania min. 3.7 GHz, osiągający w 
teście Geekbench 5 64-bit wynik w wielowątkowości min. 4975 pkt 
(https://browser.geekbench.com/v5/cpu/search). 

Pamięć RAM 
Minimum 8GB pamięci DDR4 2666Mhz 

Pamięć Masowa Pamięć masowa o pojemności min. 2TB, w technologii hybrydowej (SSD+HDD) 

 

 

https://browser.geekbench.com/v5/cpu/search
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Karta graficzna Karta Graficzna o min. 8 GB pamięci RAM GDDR5, wspierająca sprzętowe 
dekodowanie/kodowanie kodeków: h264, h265, HEVC.  
Obsługująca funkcje: DirectX 12, OpenGL 4.6, OpenCL 2.0, HLSL shader model 6.4 
obsługa dodatkowego monitora przez wyjście miniDisplayPort 

Multimedia wbudowana kamera HD, wbudowane głośniki stereo, mikrofon 

Klawiatura i mysz bezprzewodowa mysz optyczna, zawierająca czujniki dotyku działające w dwóch 
kierunkach i obsługująca gesty MultiTouch 
bezprzewodowa klawiatura o niskim profilu, zawierająca właściwe dla 
przeinstalowanego systemu operacyjnego klawisze skrótów, zasilana z akumulatora 
umożliwiającego wielokrotne ładowanie 

System operacyjny możliwości instalacji systemów Mac OS X, Windows, Linux 

Porty i złącza Porty wejścia/wyjścia: min. 4 porty USB 3, min 2 porty Thunderbolt 3, min 1 port Gigabit 
Ethernet, min. 1 gniazdo słuchawkowe, min. 1 gniazdo na kartę SDXC 

Gwarancja 36 miesięcy – realizowana przez autoryzowany serwis w trybie  door-to-door 

Monitor 
Matryca 27 cali o rozdzielczości min. 5K (5120px na 2880px) 
Jasność min. 500 nitów 
Standard wyświetlania kolorów: DCI-P3 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy licencji : 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 4 szt. 
 

Miejsce dostawy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 4 szt. 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 

Termin dostawy Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

7. Program komputerowy Final Cut Pro do montażu video   – 4 licencje edu 

 

Komponent Minimalne wymagania 

Wymagania ogólne 

Program do obróki materiałów video, w celu realizowania zadań wynikających z 
kwalifikacji PGF.07 wykonywanie przekazu reklamowego w zawodzie technik 
organizacji reklamy. 
 

Dodatkowe 
wymagania 

Program kompatybilny z komputerem z poz. 6.  
Program musi umożliwiać:  
- Pracę z materiałami 4K. 
- Praca na osi czasu. 
- Zaawansowane narzędzia do zarządzania multimediami. 
- Wsparcie do plików REDCODE RAW, H.264, H.265 i Sony XAVC. 
- Edycja plików 360°. 
- Redukcja szumu. 
- Wsparcie HDR. 
- Używać GPU z komputera z poz. 6.  

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Użytkownik końcowy licencji : 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 4 licencje 
 

Miejsce dostawy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 4 licencje 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 

Termin dostawy i 
instalacji 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy 
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8. Dostęp online do kursów Corel – 6 stanowisk  

 

Komponent Minimalne wymagania 

Wymagania ogólne Kurs online dla CorelDRAW min. X6 

Dodatkowe 
wymagania 

Min. 10 godzin szkoleń.  
Szkolenia praktyczne z tworzenia materiałów reklamowych. 
Omówienie interfejsu i najważniejszych narzędzi. 
Wykonanie projektu logo, wizytówki. 
Praktyczne wskazówki dotyczące pracy z projektami na potrzeby druku. 
Praktyczne porady dotyczące współpracy z drukarniami. 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Użytkownik końcowy licencji : 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 6 stanowisk 
 

Miejsce dostawy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 6 stanowisk 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 

Termin dostawy i 
instalacji 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

9. Projektor multimedialny wraz z uchwytem sufitowym – 1 szt.  

 

Komponent Minimalne wymagania 

Technologia DLP 

Typ projektora Krótkoogniskowy, 

Rozdzielczość 
rzeczywista 

1080p, 1920 x 1080 

Format obrazu 
rzeczywisty 

16:9 

Jasność źródła 
światła 

Min. 3000 lumenów ANSI 

Żywotność źródła 
światła 

Min. 5000 w trybie jasnym 

Wielkość ekranu 
projekcyjnego 

Min. 100”  

Złącza 
Wejścia/Wyjścia 

Min. 2x HDMI 

Wymagania 
Dodatkowe 

Do projektora należy dołączyć: 
- kabel HDMI 15 metrów 

Zamawiający wymaga dostawy, wniesienia, montażu, podłączenia i konfiguracji całego 
zestawu w szkole w miejscu wskazanym przez użytkownika końcowego. 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy: 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 szt. 
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Miejsce dostawy 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 szt. 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 
 

Termin dostawy i 
montażu 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

10. Drukarka laserowa A3 z kompletem 5 pełnowartościowych, oryginalnych 

tonerów (cyan, magenta, yellow, 2 x black) – 1 szt.  

 
Funkcje Drukarka A3   

Technologia Laserowa LED – Kolorowa 

Format A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, B6 Half, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Tabloid (11" x 
17"), Letter, Executive, 16K, 8K, Statement, Folio, baner, koperty, pocztówka, 
pocztówka zwrotna, fiszka (3" x 5") (75 x 125 mm)  

Wbudowane 
interfejsy 

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (High Speed) 

Rozdzielczość 
druku 

Rzeczywista rozdzielczość (optyczna): 600 dpi 

Prędkość druku  A4 (poziomo) min. 26 str./min w kolorze,min. 26 str./min monochromatyczne 
A3 min. 14 str./min w kolorze, min. 14 str./min monochromatyczne 

Obsługiwana 
gramatura papieru 

Podajnik 1: min. 200 g/m² 
Podajnik uniwersalny: min. 250 g/m² 

Gwarancja Min. 3 lata 

Wymagania 
Dodatkowe 

Do drukarki należy załączyć komplet 5 pełnowartościowych , oryginalnych tonerów: 
cyan, magenta, yellow, 2 x black. 
 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy: 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 szt. 
 

Miejsce dostawy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 szt. 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 
 

Termin dostawy Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

11. Kamery cyfrowe ze statywem – 2 szt.  
 

Komponent Minimalne wymagania 

Rozdzielczość 
matrycy 

Matryca: 1/2,3” CMOS / min. 12 Megapixeli 

Tryby 
Fotograficzne 

Single Shot, Panorama, Timelapse, Motionlapse, Hyperlapse 

Tryby nagrywania 
video 

ActiveTrack, Timelapse, Motionlapse, NightShot, FPV Mode, Story Mode 

Rozdzielczość 
nagrywania 
filmów 

Dla rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) min.: 24/25/30/48/50/60 kl./s 

Dla rozdzielczości Full HD (1920 x 1080) min.: 24/25/30/48/50/60/120 kl./s 
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Format Video MP4 / MOV (MPEG-4AVC / H.264) 

Wyświetlacz Dotykowy min. 1" z podglądem na żywo 

Łączność  USB 

Zapis video Karta pamięci MicroSD o min. pojemność 256 GB 

Audio Min. Dwa wbudowane mikrofony 

Akcesoria Do każdej kamery należy dołączyć 3-osiowy gimball (Zamawiający dopuszcza 
wbudowany gimball), 

Do każdej kamery należy dołączyć kartę MicroSD o pojemności 256GB o prędkości 
zapisu min. 90 MB/s, odczytu min. 100MB/s.  

Wymagania 
dodatkowe  

Do kompletu 2 kamer należy dołączyć jeden statyw z wodoodpornym futerałem o 
wysokości min 150cm wraz z uchwytem mocującym kamerę. 

Gwarancja Min. 2 lata 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy: 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 2 szt. 
 

Miejsce dostawy 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 2 szt. 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 
 

Termin dostawy 
Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

 

12. Cyfrowe aparaty fotograficzne ze statywem – 2 szt.   
 

Komponent Minimalne wymagania 

Typ Lustrzanka Cyfrowa 

Matryca CMOS, min. 24 mln Mpix 

Obiektyw Wymienny, do aparatu należy dołączyć obiektyw zmiennoogniskowy min. 18-55mm, 
przysłona min. 3.5-5.6 [/f] 

Tryb zdjęć Tryby automatyczne (automatyczny; automatyczny, błysk wyłączony); automatyka 
programowa z fleksją programu (P); automatyka z preselekcją czasu (S); automatyka z 
preselekcją przysłony (A); ręczny (M); programy tematyczne (portret; sport; makro; 
portret nocny); tryby efektów specjalnych (noktowizor; żywe kolory; pop; ilustracja; 
efekt aparatu zabawkowego; efekt miniatury; kolor selektywny; sylwetka; low key; high 
key) 

Format 
zapisywanych 
plików 

RAW (Przez format RAW Zamawiający rozumie formaty producentów wymienione na 
stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/RAW), JPEG, MOV (H.264) lub MP4 (H.264). 

Filmy – wielkość Min. 1920 x 1080: 60p 

https://pl.wikipedia.org/wiki/RAW


                        
Postępowanie nr 5/8.5.1/RPOWŚ/ZK/2020 

                           |  Lider projektu:                                     |  Partnerzy projektu 

                                        
Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

klatki 

Pamięć  Gniazdo kart pamięci SD (SD, SDHC (zgodne z UHS-I), SDXC (zgodne z UHS-I)) 

Złącza Micro USB, gniazdo statywowe ¼ cala,  Złącze HDMI 

Lampa Błyskowa automatyka lampy błyskowej z automatycznym podnoszeniem; manualne podnoszenie 
lampy za pomocą przycisku 

Czułość ISO ISO min. 100–25600 w krokach co 1 EV; dostępny automatyczny dobór ISO 

Wyświetlacz LCD Wyświetlacz LCD w technologii TFT o przekątnej 7,5 cm (3 cale), 

Wymagania 
dodatkowe  

Autofocus, Bluetooth – wersja min. 4.0, 

Do każdego aparatu dołączony akumulator, zasilacz sieciowy, torba na aparat z 
pokrowcem wodoodpornym 

Do każdego aparatu należy dołączyć kartę MicroSD o pojemności 256GB o prędkości 
zapisu min. 90 MB/s, odczytu min. 100MB/s.  

Do zestawu 2 aparatów należy dołączyć jeden statyw z wodoodpornym futerałem o 
wysokości min 150cm. 

Gwarancja Min. 2 lata 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy: 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 2 szt. 

Miejsce dostawy 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 2 szt. 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 
 

Termin dostawy 
Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

13. Głośniki bezprzewodowe – 1 szt.  

Komponent Minimalne wymagania 

Wymagania 

ogólne 

Moc głośników (RMS) min. 10 W 
Rodzaje wyjść / wejść: 
Wejście liniowe Audio - 1 szt. 
Wyjście słuchawkowe - 1 szt. 
Łączność bezprzewodowa Bluetooth 
Sterowanie - Przyciski na głośniku 

Gwarancja Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta) 

Wymagania 

dodatkowe 

Dołączone akcesoria - Kabel jack 3,5 mm – 3m 

Pozostałe 

informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy: 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 szt. 

Miejsce dostawy 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 szt. 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 
 

Termin dostawy i 

montażu 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy 
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14. Mysz komputerowa – 20 szt.  

Komponent Minimalne wymagania 

Wymagania 

ogólne 

Min. 5 przycisków, rolka przewijania,  

Sensor : laserowy  

Minimalna czułość : 1600 dpi 

Długość przewodu min. 1,5 m 

Gwarancja 24 miesiące 

Pozostałe 

informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy: 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 20 szt. 
 

Miejsce dostawy 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 szt. 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 
 

Termin dostawy i 

montażu 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

15. Komputer PC – zestaw (komputer, monitor, myszka, klawiatura) 16 szt.   

 

Komponent Minimalne wymagania 

Zastosowanie 

Zastosowanie: Komputer stacjonarny, który będzie wykorzystywany dla potrzeb 
aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do 
Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 
W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 

Procesor Procesor klasy Intel i7-9700 lub równoważny. Poprzez równoważny Zamawiający 
rozumie procesor min. 8-rdzeniowy osiągający min. 14315 punktów w teście Passmark 
(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

Pamięć RAM Min. 8 GB DDR4 2666Mhz z możliwością rozbudowy do min. 32GB 

Pamięć Masowa 
Dysk SSD min. 512GB M.2 NVMe osiągający min. prędkość odczytu 2200 MB/s oraz 
min. prędkość zapisu 1600 MB/s 

Karta graficzna Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu 

dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access). 

Obsługująca funkcje min.: DirectX 12, OpenGL 4.5 

Multimedia Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z 
High Definition audio. Porty słuchawek i mikrofonu wymagane zarówno na przednim, 
jak i na tylnym panelu obudowy. Zamawiający dopuszcza gniazdo „2 w 1” na przednim 
panelu.  

Klawiatura i mysz Klawiatura USB w układzie QWERTY US. Mysz USB z trzema klawiszami oraz rolką 
(scroll). 

Zasilanie Zasilacz o mocy minimum 450W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 
efektywności min. 85% przy obciążeniu 50%. 

Obudowa Obudowa przystosowana do pracy w pionie.  
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na 
demontaż pojedynczego dysku twardego 3,5 cala, napędu optycznego, kart rozszerzeń. 
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 
metalowej oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 
Obudowa typu mini tower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu. 
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System operacyjny Brak – Szkoła posiada własne licencje komercyjne, Szkoła zainstaluje oprogramowanie 

na zestawach we własnym zakresie.   

Porty i złącza - 1x VGA  
- 1x HDMI lub DP – w przypadku złącza DP zamawiający wymaga dostarczenia 
odpowiedniej ilości przejściówek do HDMI. 
- 1x USB 3.1 – min.  4 szt.  
- 1x Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 
wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) 
 
Płyta główna z wbudowanymi: 
- 1x złącze PCI-Express 3.0 x16 
- 1x złącze PCI-Express 3.0 x1 
 
- Wewnętrzna Nagrywarka DVD +/-RW  

Gwarancja Na okres  co najmniej  36 miesięcy - świadczonej  w siedzibie użytkownika końcowego. 

Monitor 

Matryca: przekątna Min. 27” w technologii LED 
Rozdzielczość: min 1920 x 1080 
Format ekranu 16:9 
Jasność: min. 250cd/m

2
  

Kontrast: min. 1 000:1  
Rodzaje wejść/wyjść: VGA (1szt.), HDMI (1szt.) 
 
Funkcje: 
- Filtr Światła Niebieskiego 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy licencji : 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 16 szt. 
 

Miejsce dostawy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 –16 szt. 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 

Termin dostawy Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 
 

16. Oprogramowanie Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP EDU – 16 

licencji 

 

Komponent Minimalne wymagania 

Wymagania ogólne 
Oprogramowanie biurowe Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP EDU 
Microsoft Office 2019 Standard lub nowszy, licencja wieczysta, licencja z polskiej 
dystrybucji. 

Wymagania  

Dodatkowe 

Dostarczone oprogramowanie ma być zainstalowane na komputerach z poz. 15 i 

gotowe do pracy. 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy licencji : 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 16 licencji 
 

Miejsce dostawy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 –16 licencji 

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 

Termin dostawy i 
instalacji 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy 
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17. Tablica interaktywna z projektorem, dedykowanym uchwytem ściennym oraz 

głośnikami wraz z montażem  - 1 kpl.  

 

Tablica interaktywna z oprogramowaniem 

Przekątna 
powierzchni 
roboczej 

 Min. 80” 

Format obrazu 4:3 

Sposób obsługi Palec lub dowolny wskaźnik 

Technologia 
dotyku 

Podczerwień 

Rodzaj 
powierzchni 

Matowa o powłoce ceramicznej, magnetyczna, suchościeralna,  

Rozdzielczość 
dotyku 

32768 x 32768 

Paski skrótów Po obu stronach tablicy 

Dokładność 
odczytu 

≤ 1 mm 

Połączenie z 
komputerem 

USB 

Obsługiwane 
systemy 
Operacyjne 

Windows Vista 7, 8.1 oraz 10 (32 i 64 bity), MAC, Linux, Standard Plug&Play - tablica 
nie wymaga sterowników do pracy w tych systemach  

Parametry 
Dodatkowe 

Półka interaktywna obsługująca 3 kolory pisaka (czarny, czerwony, niebieski) oraz 
funkcję wymazywacza  
Dołączone akcesoria  
Instrukcja obsługi w języku polskim.  
Kabel USB min.5m 
4 x Pisaki  
Uchwyty do montażu na ścianie 
Zasilanie 
Oprogramowanie do tablicy w języku polskim  

Gwarancja Min. 5  lat 

Projektor (kompatybilny z tablicą interaktywną) 

Typ projektora Krótkoogniskowy 

Technologia DLP 

Rozdzielczość 
rzeczywista 

Min. 1024 x 768 (XGA) 

Format obrazu  Min. 4:3 

Jasność źródła 
światła 

Min. 2700 ANSI 

Żywotność źródła 
światła 

Min. 5000h (tryb normalny) 

Kontrast Min. 10000:1 

Złącza 
Wejścia/Wyjścia 

Wejścia wideo: VGA, HDMI 

Gwarancja Minimum 3 lata na projektor, 1 rok lub 1000h na lampę 

Wymagania 
Dodatkowe 

Wbudowany głośnik min. 16W lub dodatkowe głośniki o mocy min. 16W zamontowane 
przy tablicy  
Pilot do sterowania projektorem z wbudowanym wskaźnikiem laserowym z bateriami 
Menu ekranowe w j. polskim  
Komplet okablowania potrzebny do podłączenia rzutnika ze źródłem  
- Kabel HDMI 10m  
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Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, reprezentowanym przez Zarząd Województwa. 

- Kabel VGA 10m  
- Kabel zasilający min 5m.  
-Regulowany uchwyt ścienny dopasowany do projektora.  
Zamawiający wymaga dostawy, wniesienia, montażu, podłączenia i konfiguracji 
zestawu w Technikum nr 2 w Zespole Szkól Zawodowych nr 2. 

Pozostałe 
informacje 

Płatnik: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 
Właściciel sprzętu i użytkownik końcowy licencji : 
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 – 1 kpl.  
 

Miejsce dostawy i 
montażu 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 –1 kpl.  

ul. 1 Maja 4, 27-200 Starachowice 

Termin dostawy i 
montażu 

Do 60 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

 

 

* w związku z planowaną zmianą siedziby Szkoły Branżowej I stopnia w ZSZ nr 3 w Starachowicach 
wskazany adres może ulec  zmianie.  


