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Zapytanie Ofertowe 

 

 

 W związku z realizacją projektu RPMA.10.03.01-14-b321/18 „Szkolnictwo zawodowe 

naszych szkół bliżej rynku pracy”  realizowanego w ramach Działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

Poddziałanie : 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, na terenie województwa Mazowieckiego,  

poszukujemy w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności dostawcy sprzętu 

komputerowego zgodnie z poniższą specyfikacją:  

LP SPRZĘT ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Komputer stacjonarny  16  Procesor osiągający w teście Passmark min 11600 pkt 
Dysk twardy: 480GB SSD 

System: Windows Academic w wersji PRO 
Pamięć: 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 

Karta graficzna 2GB RAM osiągająca w teście Passmark min. 4350 pkt. 
Monitor: 24",FullHD, IPS, HDMI,VGA, Technologia ComfyView i eColor, 
jasność 250 cd/m2, kontrast 1000:1 Wymiary: max. wysokość 416mm, 

szerokość 555mm 
Klawiatura i mysz 

Napęd DVDRW 

2 Laptop 15 Laptop 15,6" Full HD (matowy) 
Procesor: osiągający w teście Passmark 7680 pkt. 

Pamięć: 4GB RAM 
Dysk: 1TB 

Windows 10 Pro 

3 Laptop 13 Laptop 15,6" Full HD (matowy) 
Procesor i7 osiągający w teście Passmark 8290 pkt. 

Pamięć: 8GB RAM 
Dysk: 256GB SSD NVMe 

Windows 10 Pro 
Odporność na uszkodzenia określona standardem mil-std 810G 

4 Urządzenie wielofunkcyjne 1 Urządzenie wielofunkcyjne 
Drukowanie, Skanowanie, Kopiowanie, Faksowanie 

Rozmiar papieru A3 
Wyświetlacz dotykowy 

Technologia atramentowa 
Pamięć 128GB 

Komunikacja: USB, RJ45,WiFi 
Rozdzielczość druku: 1.200 x 4.800dpi 

Optyczna rozdzielczość skanowania: 1,200 x 2,400dpi 
Gwarancja 3 lata 

5 Drukarka 1 Kolorowa drukarka laserowa 
Szybkość druku mono: 23 str./min 
Szybkość druku kolor kolor: 23 str./min 
Szybkość druku dwustronnego: mono: 12 str./min 
Szybkość druku dwustronnego kolor: 12 str./min 
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Rozdzielczość 
mono: 1200 x 1200 dpi, 4800 CQ (2400 x 600 dpi) 
kolor: 4800 CQ (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi 
 

6 Projektor 1 Projektor multimedialny. Podstawowe wymagania techniczne: 
Typ matrycy 3LCD, Full HD, Moc lampy 200 W, Żywotność lampy (normal) 
5000 h,  
Żywotność lampy (econo) 10000 h, Współczynnik kontrastu  15000 :1, 
Rozdzielczość podstawowa SVGA (800 x 600) , Jasność 3200 ANSI lumen, 
Format obrazu standardowy 4:3, Zoom optyczny / cyfrowy  1,35 :1, Wielkość 
obrazu 30 cali - 350 cali, Wejście HDMI 1, Wejście komponentowe, Wejście D-
Sub 15pin -1, Wejście S-Video mini DIN -1, Wejście kompozytowe -1, Wejście 
liniowe audio -1, Złącze USB -2, Głośniki 1 x 2 W, Pilot –podstawowy 

7 Drukarka 2 Ilość głowic 1 
Technologia Druku FFF 
Panel Sterujący Dotykowy, Kolorowy, 5’’ 
Rozdzielczość Warstwy  0.05 – 0.4 mm 
Obszar Roboczy 280 x 250 x 300 mm  
Średnica Dyszy 0.4 mm 
Szybkość Druku 10 – 200 m/s 
Maksymalna Temperatura Extrudera 240°C/300°C 
Średnica Filamentu 1.75 mm 
Materiał ABS, PLA, Nylon 
Kalibracja platformy roboczej Ręczna ze wsparciem  
Czujnik końca filamentu Tak 
Oprogramowanie  FlashPrint 
Format Plików STL, OBJ 
Wymiary Drukarki  490 x 550 x 560 mm  
Waga  30 Kg 
Dokładność Pozycjonowania osi XY 0.012 mm 
Dokładność Pozycjonowania osi Z 0.0025 mm 
Łączność  USB, Wi-Fi, Ethernet, Flash Cloud, Polar Cloud 
Wbudowana Kamera TAK 
System Operacyjny  Win xp/vista/7/8/10 MAC OS Linux 
Zasilanie 100-240V 
Certyfikaty  CE / FCC / ROHS 

8 Lustrzanka 2 Liczba efektywnych pikseli [mln]: 
18 
 Typ matrycy: 
CMOS 
Rozmiar matrycy: 
APS-C 
 Zoom optyczny: 
w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu 3x 
 Ogniskowa (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: 
w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu 27- 82.5 
Mnożnik ogniskowej [x]: 
1.5 
 Jasność obiektywu [f/]: 
w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu 3.5-5.6 
 Zakres ustawiania ostrości [cm]: 
w zależności od obiektywu, z obiektywem z zestawu od 25 
 Makro [cm]: 
w zależności od obiektywu 
Stabilizacja: 
w zależności od obiektywu 
Średnica obiektywu [mm]: 
w zależności od obiektywu 
 Czas otwarcia migawki [s]: 
30 - 1/4000 
 Pomiar światła: 
63-strefowy, dwuwarstwowy fotoelement krzemowy (SPC) TTL 
 Rozmiar LCD [cale]: 
2.7 
 Typ LCD: 
TFT 
 Rozdzielczość LCD [piksele]: 
230 000 
 Jasność LCD: 
regulowana (7 poziomów) 
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 Kąt widzenia LCD [stopnie]: 
120/130 (pion/poziom) 
 Obracany LCD: 
nie 
 Wizjer: 
pentagonalny układ luster, powiększenie: x0.80, pokrycie: ok. 95% 
Autofokus: 
w zależnośći od obiektywu 
 Manualfokus MF: 
w zależnośći od obiektywu 
 Efekty barwne: 
automatyczny, standardowy, portrety, krajobrazy, neutralny, dokładny, 
monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (3 ustawienia) 
 Tryby ekspozycji: 
P, A, S, M 
 Czułość ISO: 
100-6400 
 Balans bieli: 
AWB (priorytet atmosfery/bieli), Światło dzienne, Cień, Chmury, Światło 
żarówki, Światło jarzeniowe, Lampa błyskowa, 
 Lampa błyskowa: 
typu pop-up, E-TTL II, liczba przewodnia 9.2 (ISO 100) 
 Tryby pracy lampy: 
automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona 
 Samowyzwalacz: 
2 s, 10 s, 10 s + seria zdjęć 2-10 
 Zdjęcia seryjne: 
do 3 kl./s 
 Filmowanie: 
Full HD do 30 kl./s 
 Dźwięk: 
liniowy PCM (mono) 
 Format zapisu danych: 
Zdjęcia: JPEG (EXIF 2.30, DPOF 1.1, DCF 2.0), RAW (14bit, pliki .CR2); Filmy: 
MOV (MPEG-4 AVC, H.264) 
Menu w języku polskim: 
tak 
Pamięć: 
karta SD/SDHC/SDXC 
 Złącza: 
USB Hi-Speed, HDMI mini C, Wi-Fi 
Bezprzewodowa praca zdalna: 
tak 
Waga [g]: 
436 g (z akumulatorem i kartą pamięci) 
Wymiary [mm] - szerokość: 
129.0 
Wymiary [mm] - wysokość: 
101.6 
Wymiary [mm] - głębokość: 
77.1 

9 Kamera 1 Gwarancja 2 lata w serwisie zewnętrznym 
matryca CMOS Exmor R™ typu 1/5,8 (3,1 mm) wykonany w technologii BSI  
zoom cyfrowy 320 x  
zoom optyczny 27 x  
rozdzielczość wideo 1920 x 1080/50p (PS), 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i 
(HQ, LP) | MP4: 1280 x 720/25  
jakość nagrywania filmów Full HD  
format nagrywania MPEG4-AVC/H.264  
format nośnika karta pamięci Memory Stick micro  
karta pamięci micro SD  
karta pamięci micro SDHC  
karta pamięci micro SDXC  
głośniki tak  
wbudowany mikrofon tak  
stabilizator obrazu tak  
złącza cyfrowe wyjście HDMI  
USB 2.0  
ogniskowa obiektywu 2,1 - 57 mm  
ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm 29,8 - 1 609,2 mm  
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minimalne oświetlenie 3 luks  
szybkość migawki (min) 1/6 s  
szybkość migawki (max) 1/10000 s  
regulacja ostrości automatyczna i manualna  
przetwornik - całkowita liczba pikseli 2510000 pikseli  
przetwornik - efektywna liczba pikseli 2100000 pikseli  
rozdzielczość zdjęć 4032 x 2272 piksele  
wyświetlacz LCD tak  
przekątna ekranu LCD 2.7 cali  
zastosowany akumulator litowo-jonowy  
szerokość 53 mm  
wysokość 57 mm  
głębokość 117 mm  
waga 178 g  
dodatkowe informacje akumulator: NP-FV30 

10 Oprogramowanie Corel Draw 
 

8  

11 
Adobe Photoshop&Premiere 
Elements 2019 PL 

8  

12 
Office 2013/2016 Professional 
PlusPL 

8  

13 3D max – program animacji 
 

5  

14 Urządzenie wielofunkcyjne  1 kolorowe urządzenie wielofunkcyjne 
Drukowanie: 
Szybkość druku A4: 26 str./min w kolorze, 30 str./min w czerni 
Czas pierwszego wydruku: 9 s w kolorze, 8,5 s w czerni 
Skaner: 
 Rozdzielczość obrazu: 600 x 600 dpi 
Prędkość: Do 26 str./min w kolorze, do 30 str./min czerń i biel 
Obsługa nośników: Odwrócony automatyczny podajnik na 50 arkuszy (RADF) 
Szyba skanera 
Skanowanie do: Protokoły CIFS, FTP, HTTP, pamięć USB, adres E-mail, 
komputer lokalny, 
skanowanie zdalne 
Kopiowanie: 
Czas wydruku pierwszej kopii: Poniżej 14 sekund w kolorze, poniżej 12 sekund 
w skali szarości 
Prędkość: Do 26 kopii na minutę w kolorze, do 30 kopii na minutę w skali 
szarości 
Rozdzielczość: Do 600x600dpi 
  

15 Uniwersalny skaner kodów 
kreskowych 

1 WYMIARY 
6,2 cm x 18 cm x 6 cm (wys. x dł. x szer.) 
WAGA 
ok. 122 g 
KOLOR 
Biały (Cash Register White) lub czarny (Twilight Black) 
KLASA SZCZELNOŚCI 
IP41 
ODPORNOŚĆ NA UPADKI 
Odporność na wielokrotne upadki na beton z wysokości 1,5 m 
ODCZYTYWANE KODY 
1D 
TECHNOLOGIA SKANOWANIA 
Laserowa 

16 Drukarka etykiet 1 WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
Technologia druku: druk termiczny 
Języki programowania ZPL i EPL 
5 ikon stanu, interfejs użytkownika z 3 przyciskami 
USB 2.0, USB host 
Bluetooth Low Energy 
Konstrukcja OpenACCESS™ zapewniająca łatwe ładowanie nośników 
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Konstrukcja o podwójnych ściankach 
Certyfikat ENERGY STAR 
PARAMETRY FIZYCZNE 
Wymiary 220 mm x 115 mm x 151 mm (dł. x szer. x wys.) 
Waga 1,0 kg 
PARAMETRY DRUKARKI 
Rozdzielczość 203 dpi – 8 pkt/mm 
Opcjonalnie 300 dpi – 12 pkt/mm 
Pamięć Flash 512 MB; SDRAM 256 MB 
Maks. szerokość 
druku 
56 mm w wersji 203 dpi i 300 dpi 
Maks. szybkość 
druku 
152 mm/s (203 dpi) 
102 mm/s (300 dpi) 
Czujniki nośników Ruchomy czujnik refleksyjny – czujnik czarnych 
znaczników, obsługujący całą szerokość nośnika; 
wielopozycyjny czujnik transmisyjny – czujnik 
przerw 
Firmware ZPL II; EPL 2; EPL Line Mode; XML; ZBI 
PARAMETRY NOŚNIKÓW 
Maks. długość 
etykiet 
991 mm 
Maks. szerokość 
etykiet i nośników 
60 mm 
Wymiary rolki z 
nośnikiem 
Średnica zew. 127 mm 
Średnica wew. rdzenia: 12,7 mm i 25,4 mm 
standardowo; 38,1 mm, 50,8 mm i 76,2 mm 
z opcjonalnymi adapterami 
Grubość 0,08 mm - 0,305 mm 
Rodzaje nośników Etykiety termiczne na rolce lub składanka, 
sztancowane lub nośnik ciągły, z czarnym 
znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier 
paragonowy i opaski na rękę 

17 Oprogramowanie do zarządzania 
pracowniami komputerowymi (dla 
wszystkich komputerów zawartych 
w zapytaniu) 

44 Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać 
wsparcie producenta komputera.  
ZARZADZANIE KLASĄ 
* Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera 
Nauczyciela. 
* Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów. 
* Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów 
Uczniów na początku lekcji. 
* Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi. 
* Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji. 
* Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie 
komputera. 
* Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał 
rzeczywisty układ klasy. 
* Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu 
niezbędnych funkcji. 
* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i 
dobrego zachowania 
* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel 
potrzebuje pomocy technicznej 
ZARZADZANIE DRUKOWANIEM 
* Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie. 
* Ograniczenie ilości drukowanych stron. 
* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania. 
* Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek. 
* Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki. 
* Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń 
korzysta z drukarki. 
ZARZADZANIE URZADZENIAMI 
* zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB. 
* Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD. 
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* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych. 
REJESTR UCZNIÓW 
* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego 
Ucznia na początku lekcji. 
* Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 
* Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie 
danego Ucznia. 
* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup 
Uczniów. 
PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW 
Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na 
górze ekranu każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, 
ukryty lub by ukrywał się automatycznie. 
Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej 
lekcji, pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych 
aplikacji, statusu komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; 
pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek 
informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela. 
PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW 
* Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu. 
* Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 
* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia. 
TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU) 
* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom. 
* Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom. 
* Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom. 
* Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym 
Uczniom. 
* Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów. 
* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych. 
* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do 
późniejszego odtworzenia. 
PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA) 
Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do 
adnotacji, wspomagających 
prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele 
więcej. 
WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA 
Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze 
stanowiskiem Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania 
dla efektywniejszej współpracy w klasie. 
WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU 
Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z 
przeglądarka na komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje 
Nauczyciela w witrynie. 
LIDERZY GRUP 
Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić 
funkcje Lidera Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja 
pokazuje wizualny podział Liderów i członków ich grup. 
CZAT GRUPOWY LUB 1:1 
Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych 
Uczniów, z możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są 
dostępne emotikony. 
AUDIO 
W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos 
Nauczyciela. Pomoc audio jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w 
opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach czatu. 
PREZENTACJA EKRANU UCZNIA 
Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. 
Doskonała możliwość podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji. 
PASEK NARZEDZI NAUCZYCIELA 
Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny 
pasek narzędzi dla szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek 
narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z interaktywnymi tablicami. 
MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM 
Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i 
bezpośrednia kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i 
nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia 
i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym uczniom bez 
zakłócania toku lekcji. 
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PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB 
MONITOROWANIA) 
* Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie. 
* Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych 
zestawach. 
* Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i 
witryny. 
* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej 
rozdzielczości. 
MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW 
Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja 
musi posiadać możliwość monitorowania określonych komunikatorów 
internetowych, pozwalając Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich 
treści. 
MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM 
Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, 
zapewniająca Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez 
nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej 
aplikacji, Nauczyciel możne monitorować cala klasę oraz szybko i łatwo 
kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z 
nich. 
Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia 
zrozumienia tematu przez Uczniów i 
przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji. 
POMIAR I KONTROLA APLIKACJI 
* Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów. 
* Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach. 
* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym 
działaniu. 
* Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie. 
* Blokowanie działania zabronionych aplikacji. 
* Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji. 
POMIAR I KONTROLA INTERNETU 
* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów. 
* Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach. 
* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym 
działaniu. 
* Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie. 
* Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych. 
* Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych. 
BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU 
Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania 
większości wiodących wyszukiwarek 
internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie 
wyszukiwania. 
EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE 
Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz 
mysz dowolnego Ucznia w 
klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz 
system operacyjny każdej ze stron. 
DZIENNIK UCZNIA 
Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. 
Polega ona na tym, że podczas 
typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z 
lekcja i automatycznie zamieścić w 
pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji. 
* Cele i szczególy dotyczace lekcji. 
* Notatki Nauczyciela. 
* Notatki poszczególnych Uczniów. 
* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia). 
* Wyniki ankiety klasowej lub grupowej. 
* Ekrany wirtualnej tablicy. 
* Wyniki testów poszczególnych Uczniów. 
* Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji. 
* Kopie zapisów czatów klasowych. 
Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji 
omawianych na lekcji, a także 
jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz 
ustrukturowane podsumowanie 
działań dla Nauczyciela. 
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ANKIETOWANIE UCZNIÓW 
Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane 
podczas lekcji, poprzez szybką 
ankietę. 
* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych 
odpowiedzi. 
* Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy. 
* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów. 
* Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom. 
TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY 
Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, 
korzystając z pytań tekstowych, 
obrazowych, audio i wideo. 
* Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić. 
* Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki. 
* 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania. 
* Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi. 
* Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5). 
* Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie 
rzeczywistym. 
* Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego 
zakończeniu. 
* Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi. 
* Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej 
odpowiedzi). 
* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, 
samodzielny program. 
BEZPIECZENSTWO: 
Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i 
autoryzowane korzystanie z 
oprogramowania. Należeć musi do nich: 
* Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest 
kompatybilna z innymi. 
* Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja 
oprogramowania. 
* Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy 
funkcjonalności, stosownie do potrzeb. 
* Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą 
korzystać z oprogramowania 
nauczycielskiego lub technicznego. 
* Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta. 
* Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie. 
* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu 
komputera Ucznia. 
Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla 
uproszczenia ich zastosowania. 
Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń 
aplikacji na komputerze każdego Ucznia. 
KONSOLA TECHNICZNA 
Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, 
by zawsze były one dostępne na 
potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla 
techników laboratoryjnych i kierowników sieci. 
Konsola techniczna musi umożliwiać: 
* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci. 
* Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia. 
* Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów. 
* Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej. 
* Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera. 
* Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, 
łącznie z latami systemu. 
* Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym 
komputerze. 
* Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela. 
* Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie. 
* Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas. 
* Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji. 
* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami. 
* Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w 
przeciągu kilku sekund. 
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* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym 
komputerze. 
* Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów. 
OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH: 
Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami 
bezprzewodowymi, laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet 
PC. Zarządzanie komputerami w bezprzewodowym środowisko ma na celu 
maksymalizacje efektywności pracy przy zachowaniu parametrów sieci i 
urządzeń ją obsługujących. 
Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na 
dostosowanie przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do 
prędkości sieci bezprzewodowej i punktów dostępu. 
Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość: 
* Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe. 
* Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu. 
* Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z 
komputerami mobilnymi. 
* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC. 
Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na 
zlokalizowanie bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN 
lub WAN. Przy pomocy tego nowego, standardowego elementu aplikacji, 
bezprzewodowe laptopy Uczniów można zlokalizować i podłączyć z dowolnej 
listy klasy, bez względu na ich aktualny adres IP lub podsieć. 
 
Oprogramowanie jak i znajdująca się ̨opcja POMOCY w Menu muszą być w 
polskiej wersji językowej. 
Oferowane oprogramowanie powinno posiadać możliwość pobrania z 
oficjalnej strony producenta komputera. W ofercie należy podać link strony 
Internetowej. 

18 Oprogramowanie do backupu 44 INSTALATOR 
 
Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze 
użytkownika końcowego. 
 
Na instalator składają się następujące funkcje: 
 
● Kreator instalacji, 
 
● Tłumaczenie instalatora na inne języki, 
 
● Automatyczna instalacja dodatkowych komponentów. 
 
APLIKACJA WINDOWS 
 
Część kliencka składa się z dwóch elementów, aplikacji klienckiej oraz usługi 
systemowej. Aplikacja kliencka instalowana na komputerze użytkownika 
końcowego odpowiedzialna konfiguracje i administrację politykami backupu. 
Usługa systemowa stanowi właściwy silnik backupu, jest odpowiedzialna za 
wykonywanie backupów oraz synchronizację danych. Aplikacja kliencka nie 
musi być uruchomiona dla prawidłowego działania usługi. 
 
Backup i przywracanie danych 
 
● Deduplikacja danych na źródle, 
 
● Backup przyrostowy Delta, 
 
● Backup różnicowy Delta, 
 
 
● Wersjonowanie plików – możliwość zdefiniowania dowolnej ilości 
wersji, 
 
● Retencja danych 
 
● Kreator projektów backupów - polityka backupu, 
 
● Projekty backupów, 
 
● Backup danych lokalnych - plikowy, 
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● Backup MS Outlook, 
 
 
● Harmonogramy backupów, 
 
● Backup otwartych plików (VSS), 
 
● Filtr plików oraz folderów, 
 
● Domyślne wykluczenia zbędnych plików (pliki tymczasowe etc.), 
● Wyłączanie komputera po wykonaniu backupu, 
 
● Backup na prawach użytkownika systemu Windows, 
 
● Przywracanie danych do wskazanego katalogu, 
 
● Przywracanie danych do pierwotnej lokalizacji, 
 
● Przywracanie wybranej wersji pliku, 
 
● Możliwość backupu z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora, 
 
● Możliwość przywracania z wykorzystaniem wielu rdzeni procesora, 
 
● Przywracanie plików z określonego hosta, 
 
● Przywracanie plików z określonego projektu, 
 
 
 
● Usuwanie plików przesłanych jako backup, 
 
● Usuwanie wybranej wersji pliku, 
 
● Wyszukiwanie plików w repozytorium użytkownika, 
 
● Nadpisywanie plików podczas ich przywracania. 
 
Synchronizacja 
 
Funkcjonalność synchronizacji w aplikacji klienckiej kryje się pod nazwą 
Aktówka i umożliwia ona automatyczne przesyłanie plików z wybranego 
katalogu na serwer w chmurze oraz pobieranie plików przesłanych przez inne 
urządzenia w ramach konta użytkownika. W jej skład wchodzą: 
 
● Synchronizacja wybranego katalogu, 
 
● Wstrzymywanie oraz wznawianie synchronizacji, 
 
● Zmiana katalogu synchronizowanego, 
 
● Lista synchronizowanych plików, 
 
● Wyłączanie synchronizacji, 
 
● Szyfrowanie synchronizowanych plików. 
 
Ustawienia 
 
Użytkownik końcowy może konfigurować zainstalowaną aplikację w 
następującym zakresie: 
 
● Zmiana języka aplikacji, 
 
● Automatyczne logowanie, 
 
● Zapamiętywanie danych logowania, 
 
● Automatyczne uruchamianie programu przy starcie systemu, 
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● Eksport oraz import konfiguracji do pliku, 
 
 
● Ograniczenie ilości przechowywanych wersji, 
 
● Ustawianie priorytetu dla procesu backupu, 
 
● Zmiana klucza szyfrującego, 
 
 
● Ustawienia przepustowości/zajętości pasma, 
 
● Konfiguracja wydajności procesu backupu, 
 
● Możliwość ograniczenia obciążenia dysku twardego, 
● Możliwość wyłączenia zdalnego zarządzania. 
 
Aktualizacje 
 
Aplikacja kliencka może być aktualizowana w dwojaki sposób: 
 
● Automatycznie, 
 
● Ręcznie 
Bezpieczeństwo 
 
Następujące funkcje odpowiedzialne są za bezpieczeństwo plików 
przesyłanych plików za pośrednictwem aplikacji klienckiej: 
 
● Zastępowanie nazwy pliku GUIDem, 
 
● Szyfrowanie danych algorytmem AES 256 CBC zawsze po stronie 
komputera użytkownika, 
 
● Kompresja danych, 
 
● Transmisja po bezpiecznym protokole SSL, 
 
● Deklaracja domyślnego klucza szyfrującego, 
 
● Deklaracja klucza szyfrującego użytkownika, 
 
● Zmiana klucza szyfrującego, 
 
● Szczegółowy dziennik zdarzeń dostępny z poziomu aplikacji, 
 
● Obliczanie sumy kontrolnej SHA-1  
 
Obsługiwane języki 
 
● polski, 
 
● angielski, 
 
 
Pozostałe 
 
● Shell Menu (menu kontekstowe systemu Windows), 
 
● Kreator pierwszego uruchomienia, 
 
● Rozbudowanie logi aplikacji kliencie oraz usługi, 
 
● Możliwość instalacji samej usługi – do zarządzania przez 
Management Center, 
 
● Komunikaty z tray, 
 
● Wskazywanie statusu połączenia z serwerem, 
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● Mechanizm łatwego raportowania błędów. 
 
 
APLIKACJA CLI 
 
Aplikacja CLI jest aplikacją JAVA obsługiwaną z linii komend. Posiada ona silnik 
backupu spójny z silnikiem backupu aplikacji Windows przez co proces 
backupu realizowany jest w jednakowy sposób. 
 
● Jedynie backup plikowy 
● Wbudowana pomoc 
 
 
CENTRALNE ZARZĄDZANIE 
 
● Zdalne zarządzanie aplikacjami klienckimi, 
 
● Tworzenie i edycja użytkowników, 
 
● Zdalne tworzenie, na urządzeniach końcowych, projektów 
backupów podstawowych oraz zaawansowanych, 
 
● Wyzwalanie backupów na aplikacjach klienckich, 
 
● Edycja projektów backupów zapisanych na urządzeniach 
końcowych, 
 
● Przywracanie danych, które zostały poddane backupowi, na 
urządzenie użytkownika, 
 
● Zdalna konfiguracja utylizacji zasobów komputera klienckiego 
przez aplikacje podczas wykonywania backupu, 
 
● Wgląd do dziennika zdarzeń poszczególnych użytkowników 
platformy, 
 
● Grupowanie projektów w szablony, 
 
● Zarządzanie szablonami backupów, 
 
● Przesyłanie zdefiniowanych szablonów do aplikacji klienckich, 
 
● Zarządzanie sesjami backupu, 
 
● Zdalna i cicha instalacja, 
 
● Pobieranie informacji na temat urządzeń użytkowników aplikacji 
klienckich, 
 
● Pobieranie aplikacji klienckich, 
 
● Możliwość raportowania błędów, 
 
● Generowanie raportów oraz wykresów, 
 
● Zarządzanie szablonami backupu, 
 
● Monitorowanie sesji, 
 
● Dodawanie nowych oraz edycja istniejących klientów, 
 
● Przegląd stanu licencji, 
 
● Wykresy oraz statystyki, 
 
● Wskazywanie statusu połączenia z serwerem, 
 
 
APLIKACJE MOBILNE 
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Aplikacja mobilna dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS. 
Umożliwia ona: 
 
Cechy wspólne 
 
● Pobieranie danych przesłanych na serwery w chmurze w formie 
backupu, 
 
● Pobieranie danych przesłanych do Aktówki, 
 
● Wysyłanie danych do Aktówki, 
● Listowanie przesłanych plików, 
 
● Współdzielenie plików znajdujących się w przestrzeni Aktówki, 
 
● Generowanie linków publicznych dla plików znajdujących się w 
Aktówce, 
● Szyfrowanie danych na urządzeniu przed wysyłką na serwery, 
 
● Deszyfrowanie danych po stronie urządzenia, 
 
● Szyfrowanie transmisji przy użyciu protokołu SSL, 
 
● Dostęp do dziennika zdarzeń, 
 
● Backup i przywracanie jedynie po WiFi, 
● Wiele wersji językowych. 
 
Android 
 
● Definicję klucza szyfrującego, 
 
● Kreator pierwszego uruchomienia, 
 
● Backup kontaktów, 
 
● Backup plików, 
 
● Backup wiadomości SMS oraz MMS, 
 
● Backup multimediów, 
 
● Szczegółowe logi aplikacji, 
 
iOS 
 
● Backup kontaktów, 
 
● Backup kalendarza, 
 
● Backup multimediów, 
 
● Filtr plików pobranych, 
 
● Czyszczenie repozytorium pobranych plików, 
PANEL WEB DLA UŻYTKOWNIKA 
 
Panel web dostępny z poziomu przeglądarki www, za pośrednictwem którego 
możliwe jest: 
 
● Włączanie/wyłączanie aktówki, 
 
● Zarządzanie użytkownikami w ramach licencji, 
 
● Ustawianie klucza szyfrującego, 
 
● Reset klucza szyfrującego, 
 
● Usuwanie hostów, 



 
 

„Projekt „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” nr RPMA.10.03.01-14-b321/18 
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014-2020, realizowany w ramach Działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie : 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów 

 
● Wyświetlanie oraz pobieranie plików przesłanych jako backup, 
 
● Wyświetlanie oraz pobieranie plików z przestrzeni Aktówki, 
● Wysyłanie plików do Aktówki, 
● Kopiowanie oraz przenoszenie plików w obrębie Aktówki, 
● Przed wysyłką do Aktówki pliki są szyfrowane na urządzeniu 
użytkownika, 
● Bezpieczna transmisja za pośrednictwem protokołu SSL, 
 
● Tworzenie linków publicznych dla plików znajdujących się w 
Aktówce, 
 
● Możliwość definiowania ważności linku, 
 
● Możliwość zmiany ważności linku, 
 
● Możliwość wysłania linku mailem bezpośrednio z panelu, 
 
● Możliwość zarządzania linkami, 
 
● Tworzenie katalogów w przestrzeni Aktówki, 
 
● Współdzielenie plików z Aktówki, 
● Możliwość wyboru użytkowników do współdzielenia z listy, 
 
● Możliwość zarządzania zasobami współdzielonymi, 
 
● Możliwość wysłania zaproszenia do systemu, 
 
● Usuwanie plików z przestrzeni Aktówki, 
 
● Dostęp do dziennika zdarzeń, 
 
● Konfiguracja powiadomień mailowych, 
● Zmiana oraz reset hasła użytkownika, 
 
● Rozróżnianie typu urządzeń z którego pochodzi backup, 
 
● Zarządzanie licencją– Modyfikacja, przedłużenie. 
 
● Zarządzanie podziałem przestrzeni pomiędzy użytkownikami. 
 
ARCHITEKTURA SYSTEMU 
 
● Architektura Klient-Serwer, 
 
● Aplikacje klienckie wyposażone w mechanizm wydajnego cache, 
 
● Możliwość pełnej redundancji elementów systemu, 
 
● Możliwość separowania backup serwera, repozytorium, usług , baz 
danych na różne urządzenia. 
 
WSPIERANE SYSTEMY OPERACYJNE 
 
● Microsoft Windows 7 wzwyż, 
 
 
● Unix/Linux, 
 
● OS X, 
 
● Android, 
 
● iOS, 
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Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, 

sprzęt najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu spełniający 

parametry minimalne. 

 

Oferty oceniane będą według klucza: 

 – najniższa cena ( waga punktów 70). 

1. LEGENDA CENA/KWOTY WNIOSEK 

%  różnicy Ilość  punktów 

117% - ∞ 0 

110%-116% 52 

105%-101% 54 

100%-95% 56 

90%-94% 58 

85%-89% 60 

80%-84% 62 

75%-79% 64 

70%-74% 66 

65%-69% 68 

60%-64% 70 

 

–  parametry sprzętu ( waga punktów 10) (za parametry spełniające minimalne 

wymagania max 10 punktów, kolejna 5 punktów przyznawane  za parametry wyższe 

od zakładanych) UWAGA: Należy wskazać model oferowanego sprzętu i jego 

parametry techniczne 

– wsparcie serwisu 24h  ( waga punktów 10) – UWAGA: Brana jest pod uwagę 

kwestia serwisu własnego dostawcy oraz producenta sprzętu. 

– czas dostawy 3-7 dni  ( waga punktów 10). 

Maksymalny poziom punktów 105. 

 

W celu weryfikacji wiarygodności oferenta wymagane jest przedłożenie co najmniej 

5  referencji dla zrealizowanych zamówień powyżej 100 tys zł . 
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Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych 

30213100-6 Komputery przenośne 

39162000-5 Pomoce naukowe 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

39162200-7 Pomoce i artykuły szkoleniowe 

30213000-5 Komputery osobiste 

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zapytania: 

1. Dostawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Liderem projektu. 

W tym celu musi złożyć wypełniony i podpisany załącznik nr.1 „Oświadczenie 

wykonawcy o braku powiązań z Beneficjentem” wraz z ofertą. 

2. Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na fakt iż na 

rynku istnieje więcej niż 3 potencjalnych dostawców oferujących dostawę 

wszystkich planowanych do zakupu sprzętów.. 

3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną 

powiadomieni drogą elektroniczną mailowo i poprzez stronę internetową 

www.leantech.com.pl  

Oferty cenowe wraz z modelem oferowanego sprzętu, parametrami technicznymi 

oraz informacją na temat okresu gwarancji prosimy przesyłać do dnia 02.07.2019 na adres 

e-mail : biuro@leantech.com.pl  lub pocztą na adres:   

Lean Tech Robert Markowiak 
Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko  

 

Z poważaniem 

Robert Markowiak  

Lean Tech  

Gaj Mały 118B 

64-520 Obrzycko 

 

http://www.leantech.com.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ Z BENEFICJENTEM 

 
 
 

................................................... 

/miejscowość i data/ 

…….......................................... 

................................................. 

................................................. 

……………………………… 

……………………………… 

/Nazwa i adres Wykonawcy/ 

 

 

Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu –  

Lean Tech Robert Markowiak  Gaj Mały 118B, 64-520 Obrzycko. 

Nie posiadam powiązań między Beneficjentami lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Beneficjentów lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjentów 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, 

polegającymi w szczególności na: 

 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

                              …………………………………………………………………………….. 

                                  /podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 


