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 W związku z realizacją projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0301/18-003 „Nowoczesne Szkoły 

Zawodowe”  realizowanego w ramach Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – 

kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, na terenie 

województwa Śląskiego   poszukujemy w ramach postępowania opartego na zasadzie 

konkurencyjności dostawcy sprzętu komputerowego zgodnie z poniższą specyfikacją:  

1.  

LP SPRZĘT ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Komputer 15 System operacyjny Windows 10 Procesor: min 8020 pkt w teście Passmark, 
Monitor 24" (1920 x 1080, 4ms,250cd, HDMI,Dsub) Microsoft Office 
proffesional plus 2016 
Grafika: minimum 3630 pkt w teście Passmark 
Pamięć RAM: 8 GB 
Dysk: Express Cache 8 GB, 1000 GB SATA 7200 obr. Porty: HDMI, VGA, 
DisplayPort ,Klawiatura+myszka 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej iumożliwiające 
monitorowanie komputerów znajdujących się w klasie i zarządzanie nimi 

2 Drukarka 3d  1 Technologia druku 3D: FDM (Fused Deposition Modeling) 
Dedykowany materiał do druku: PLA 
Obszar roboczy:  252 x 199 x 150 mm 
Stół roboczy: szkło 
Wysokość warstwy: 100 mikronów (0.1 mm) 
Średnica filamentu: 1.75 mm 
Średnica głowicy: 0.4 mm 
Ilość głowic: 1 sztuka 
Komunikacja: USB (kabel, pendrive), Wi-Fi, Ethernet 
Oprogramowanie: MakerBot Desktop 
Asystent poziomowania + autokalibracja 

3 Oprogramowanie graficzne Adobe 
Photoshop 

10 Oprogramowanie Adobe Photoshop CC - subskrypcja na 2 lata 

4 Oprogramowanie graficzne Corel 
DRAW Home&Student 
Suite X8 PL (POLSKI) 

5 CorelDRAW Home&Student Suite X8 PL (POLSKI) 
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2.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Komputer stacjonarny: procesor 
czterordzeniowy (i5) , min. 8 GB RAM, 
dodatkowy dysk twardy SSD, monitor LED 
24”, 
rozdzielczość 1920 x 1080 − system 
operacyjny min. Win 10 Professional 64 bit 

18 Procesor czterordzeniowy (i5): min 8020 pkt w teście Passmark 
 , min. 8 GB RAM, dodatkowy dysk twardy SSD, Monitor 24" (1920 x 1080, 
4ms,250cd, HDMI,Dsub) Porty: HDMI, VGA, DisplayPort system operacyjny min. 
Win 10 Professional 64 bit, ,Klawiatura+myszka 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i umożliwiające 
monitorowanie komputerów znajdujących się w klasie i zarządzanie nimi 

2 Zestaw Raspberry Pi: płyta główna z 
zasilaniem i przewodami, karty pamięci, 
karty komunikacyjne, płytka prototypowa; 
uklady wejscia/wyjścia - moduły IoT 

5 Zestaw Raspberry PI3 Model B+ karta 16GB + zasilacz + radiatory 1szt 
Obudowa do Raspberry Pi oraz dedykowanego ekranu dotykowego 7'' - 
przezroczysta ze stojakiem 1szt 
Kamera RpiCam OV5647 5MPx – nocna  1szt 
Płytka prototypowa stykowa 830 + przewody + moduł zasilający 5szt 
DFRobot FireBeetle LoRa 433MHz 1szt 
Moduł PIR czujnik detektor ruchu HC-SR501 2szt 
Moduł impulsator enkoder z przyciskiem 2szt 
Czujnik BME280 temperatury wilgotności ciśnienia 1szt 
MPU 6050 żyroskop akcelerometr GY-521 Arduino  2szt 
Moduł czasu RTC DS1307 + 24C32 1szt 
Moduł 2-kanałowy przekaźnik 5V 10A 2szt 
Koło + silnik 65x26mm 5V z przekładnią 48:1 2szt 
Light Damping balance Tank - podwozie gąsienicowe z amortyzacją i napędem 
DC  1szt 
Moduł sterownika silnika L298N H-bridge 2szt 
Moduł sterownik silnika 2x mostek H L9110S 4szt 
Diody LED (czerwona, zielona, żółta, niebieska)(zestawy po 10 szt)  10szt 
Serwo Tower Pro SG90 9g  6szt 
Serwo TowerPro MG996 2szt 
Akrylowe Ramie robota DIY mini servo serwo SG90 9g  1szt 
Moduł pierścień ring 24 x LED ws2812b 1szt 
Silnik krokowy z przekładnią 28BYJ-48 5V/ 0.1A/ 0,03Nm ze sterownikiem 
ULN2003 2 szt 
Czujnik  temperatury i wilgotności DHT11 2szt 
Czujnik  temperatury i wilgotności DHT22 1szt 
Enkoder obrotowy 20 impulsów z przyciskiem 5szt 
Czujniki odbiciowe cny 70 10szt 
Czujnik odbiciowy KTIR0711S - moduł ze złączami 6szt 
Dalmierz ultradźwiękowy HC-SR04 5szt 
Dalmierz podczerwony analogowy SHARP GP2Y0A21YK0F 2szt 
Pololu - cyfrowy czujnik odległości IR 38kHz - 30cm 2szt 
Tact Switch zestaw 140 szt. 1szt 
Moduł dotykowy I2C MPR121 - 12 przycisków  1szt 
Moduł dotyku 4 klawisze 1szt 
Zestaw VS1838 + Pilot + Kable + CR2032 +IR 2szt 
Klawiatura matrycowa 4x4 tacts witch 1szt 
Czujnik krańcowy z rolką 4szt 
Joystick Thumb Joystick z przyciskiem 2szt 
Wyświetlacz OLED niebieski graficzny 1,3'' 128x64px I2C v2 - białe znaki 
 1szt 
Czujnik magnetyczny otwarcia drzwi/okien - kontaktron CMD20  1szt 
Moduł GPS NEO-6M UART z anteną - piny kątowe 1szt 
Czujnik dźwięku - analogowy - moduł Waveshare 1szt 
QMC5883 3-osiowy cyfrowy kompas GY-271 2szt 
Czujnik MQ-2 dymu i gazów łatwopalnych 1szt 
Czujnik MQ-7 czujnik gazu tlenku węgla CO czadu 1szt 
Czujnik MQ-135  SMOGU Nox 1szt 
Moduł bezprzewodowy nRF24L01 z anteną 4szt 
Moduł sieciowy Arduino W5100  1szt 
Moduł Bluetooth Slave HC06 HC-06 1szt 
Konwerter USB - FT232RL FTDI 1szt  
Magician Chassis v2 - 3-kołowe podwozie robota z napędem + akcesoria
 1szt 
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Konwerter poziomów logicznych dwukierunkowy, 4-kanałowy - MSX 
 5szt 
Ogniwo 14500 Li-Ion Xtar 800mAh z zabezpieczeniami 2 szt 
Pololu DRV8835 - dwukanałowy sterownik silników 11V/1,2A 4szt 
Pololu S7V7F5 - przetwornica step-up/step-down - 5V 1A 4szt 
Moduł radiowy HC-12 SI4463 433MHz - 1000m – antena 1szt 
Waveshare E-paper E-Ink 1,54'' 200x200px - moduł z wyświetlaczem SPI 
 1szt 
Listwa LED RGB WS2812 5050 x 8 diod – 53mm 4szt  

3 Zestaw Arduino: płyta główna z zasilaniem i 
przewodami, układy wejścia (czujniki, 
wzmacniacze, układy logiczne, odbiorniki 
sygnałów), układy wyjścia (ogniwa, 
sterowniki, 
silniki, zawory); termometr na podczerwień, 
moduły IoT, kamera, czytnik linii papilarnych 

5 Komputer: 
 Procesor czterordzeniowy : min 8020 pkt w teście Passmark 
 , min. 8 GB RAM, dodatkowy dysk twardy SSD, Monitor 24" (1920 x 1080, 
4ms,250cd, HDMI,Dsub) Porty: HDMI, VGA, DisplayPort ,Klawiatura+myszka 
system operacyjny min. Win 10 Professional 64 bit 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i umożliwiające 
monitorowanie komputerów znajdujących się w klasie i zarządzanie nimi 
Arduino: 
Zestaw Startowy Arduino Uno + stykowa 400 + HC-SR04 + pudełko  1szt 
Arduino Uno R3 klon zgodny z Arduino 2szt 
Karta pamięci Goodram microSD 32GB 100MB/s klasa 10 + system NOOBs dla 
Raspberry Pi 3B+/3B/2B 1szt 
Arduino Uno R3 klon zgodny z Arduino (ABC RC) 3 szt 
Grove - StarterKit v3 - pakiet startowy IoT dla Arduino 1 szt 
Podstawka na Arduino i płytkę stykową 1szt 
Zasilacz wtyczkowy 12V  2szt 
Arduino NANO 10szt 
Wemos D1 UNO R3 R32 ESP32 WIFI Bluetooth Arduino   1szt 
Kontroler WIFI ESP8266 NODEmcu V3 1szt 
  

4 Przestrzenny skaner optyczny 3D wraz z 
Drukarką 3D (kompatybilne ze sobą) 

1 Drukarka 3d: 
Konstrukcja 
Rama wykonana z wysokiej jakości stopów aluminium oraz stali nierdzewnej 
(sztywna, wytrzymująca duże naprężenia powstałe podczas frezowania CNC). 
Wysokiej jakości precyzyjne prowadnice osi X i osi Y zrobione ze stali 
konstrukcyjnej. Wyłączniki krańcowe ( producent Omron). 
Precyzyjnie wykonany aluminiowy wózek osi X, sztywny i wytrzymały. 
Wymienne dysze: 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm. 
Wymienne głowice. 
Wymienne stoły robocze: szklany borosilikatowy i podgrzewany stół do druku 
3D oraz aluminiowy stół do frezowania CNC i grawerowania głowicą laserową. 
Samohamowne nakrętki trapezowe osi Z wykonane z wysokiej jakości POM-u. 
Podgrzewany do 100°C stół roboczy: idealnie płaski, precyzyjnie wykonany, z 
wymiennym szkłem borokrzemowym. 
Aluminiowy stół do CNC: wytrzymały i sztywny, posiadający otwory i 
zaciski/szczęki do mocowania materiału. 
Wymiary 
Przestrzeń robocza: 
250 x 235 x 165 mm 
(zależna od toolheadów). 
Wymiary maszyny: 
530 x 555 x 480 mm. 
Waga: 20 kg z opakowaniem 
(Printing Set). 
Precyzja pozycjonowania 
14 mikronów dla osi X oraz Y, 
0.6 mikrona dla osi Z. 
Rozdzielczość warstwy 
50 - 400 mikronów. 
Elektronika 
Sunbeam 3.0 z procesorem ARM LPC1769, obsługujący pięć sterowników 
silników krokowych oraz pamięcią wewnętrzną dostępną przez USB. 
Ultra ciche sterowniki krokowe osi X oraz osi Y zmniejszające hałas pracy 
drukarki o 50%. 
Automatyczna kalibracja tensometryczna stołu roboczego. 
Komunikacja 
USB i LAN (dostęp do WiFI po podłączeniu do routera WiFI). 
Oprogramowanie 
Kompatybilność z oprogramowaniem do druku 3D (Voxelizer, Simplify3D, Cura, 
Slic3r) oraz oprogramowaniem CAM (Autodesk Fusion 360). 
Dodatkowe 
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Maksymalna temperatura druku 3D: 250°C. 
Skaner 3D 
Dane techniczne 
Ogólnie 
Technologia3D-Scanner 
TypLaser 
AppleMac OS 10.11+ 
Wymiary 
Zakres skanowania250 x 180 mm 
Szerokosc210 mm 
Glebokosc345 mm 
Wysokosc345 mm 
Zlacza / interfejsy 
USB1x 
Wykonanie 
OprogramowanieMFStudio + Quickscan 
Ciezary 
Ciezar1.71 kg  

 

3.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Komputer przenośny z oprogr. 1 procesor osiągającey 7680 pkt w teście passmark, pamięć RAM min. 8 GB,  grafika 
2GB 128bit , dysk twardy 1TB SATA-3, nagrywarka DVD-RW, Windows 10 gwarancja 3 
lataProfessional, pakiet biurowy komercyjny w licencji edukacyjnej . 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i umożliwiające 
monitorowanie komputerów znajdujących się w klasie i zarządzanie nimi  

2 Proj. multimed. 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 

3 Ekran projek. 1 Ekran - elektrycznie rozwijany; Kaseta – metalowa; Powierzchnia projekcyjna - min 
180x180 

4 Drukarka laserowa ze skanerem i 
kopiarką A4 

2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe(z funkcją drukowania, skanowania i 
kopiowania)  z automatycznym drukiem, dwustronnym, format A4, Interfejsy: USB, 
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), wireless 802.11b/g/n, rozdzielczość 
druku:2400x600dpi, szybkość druku do 20 stron/min, optyczna rozdzielczość 
skanowania do 1200x2400 dpi,  skanowanie do plików PDF, JPG, TXT, BMP, PNG, 
rozdzielczość kopiowania600x1200 dpi 

5 Projektor multimedialny 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 

6 Ekran projekcyjny 1 Ekran - elektrycznie rozwijany; Kaseta – metalowa; Powierzchnia projekcyjna - min 
180x180 

7 Urządzenia do oznaczania i 
identyfikowania ładunków - czytnik 
kodów kresk 

10 źródło światła – laser, technologia odczytu - pojedyncza linia, głębokość odczytu – do 
203 mm, rozdzielczość - 0,127 mm, prędkość odczytu – 72, kontrast kodu - 35 %, 
Interfejs - USB 
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8 Drukarka kodów kreskowych i etykiet 

logistycznych 
3 rozdzielczość wydruku 203 dpi; obsługiwane języki: EPL2, ZPLII,Druk z obsługą XML, 

ZBI 2.0, Web View, Alert ;  możliwość wydruku etykiet o dużych rozmiarach 
(maksymalna szerokość etykiety 56 mm, długość 990 mm) ; wydruk wszystkich 
popularnych typów kodów kreskowych, tekstu oraz grafiki 

9 Przenośny z oprogram. biur. z 
dostępem do Internetu i z 
możliwością przyłączenia sprzętu 
peryfer. + bezprzewodowe słuchawki 
z 
mikrofonem 

10 laptop 15,6" LED, procesor min.  4x3,2 3MB, pamięć RAM min. 8 GB,  grafika 2GB 
128bit , dysk twardy 1TB SATA-3, nagrywarka DVD-RW, Windows 10 Professional, 
pakiet biurowy komercyjny w licencji edukacyjnej . 
Laptopy z oprogramowaniem umożliwiającym monitorowanie komputerów 
znajdujących się w klasie i zarządzanie nimi 

10 Oprogramowanie do prowadzenia 
gospodarki magazynowej + zestaw 
komput. z oprogram. Biur. z dostępem 
do Internetu i z 
możliwością przyłączenia sprzętu 
peryferyjnego 

16 Oprogramowanie . do prowadzenia gospodarki  magazynowej.  Program 
przeznaczony  do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w firmach 
handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności oraz 
wspomagania sprzedaży .  
Możliwość analizy przepływu towarowego, poprzez tworzenia różnorodnych 
zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.  
 
Procesor czterordzeniowy (i5): min 8020 pkt w teście Passmark 
 , min. 8 GB RAM, dodatkowy dysk twardy SSD, Monitor 24" (1920 x 1080, 4ms,250cd, 
HDMI,Dsub) Porty: HDMI, VGA, DisplayPort   
system operacyjny min. Win 10 Professional 64 bit, klawiatura+myszka 
Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i umożliwiające 
monitorowanie komputerów znajdujących się w klasie i zarządzanie nimi  

11 Komputer przenośny z oprogr 1 laptop 15,6" LED, procesor min.  4x3,2 3MB, pamięć RAM min. 8 GB,  grafika 2GB 
128bit , dysk twardy 1TB SATA-3, nagrywarka DVD-RW, Windows 10 Professional, 
Microsoft Office 2016 Professional; Komputery oprogramowaniem Windows w wersji 
edukacyjnej i umożliwiające monitorowanie komputerów znajdujących się w klasie i 
zarządzanie nimi.  

12 Projektor multimedialny 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 

13 Oprogram.NetSuport School na 16 
stanowisk 

16 Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania komputerów w sieci: kontrola 
Internetu, kontrola aplikacji, szybkie uruchamianie/sterowanie z pulpitu, konsola 
techniczna. 

14 Licencja AutoCAD na 8 stanowisk 8   
15 Serwer do publikowania witryn 

internet.przez uczniów w czasie kursu 
1 Procesor osiągający co najmniej 7850 punktów w teście Passmark.                      

4 rdzenie, 4 wątki, 8 MB pamięci cache 8 GT/s  
RAM: 16 GB DDR4 2133 MT/s ECC 
Dysk: 2x1 TB HDD SATA ENTRY 7,2 tys. obr./min. 
RAID: Kontroler IRST Controller 12.0  
ETH: 1 Gbit Intel I219-LM 
Grafika: Intel HD Graphics P530  
Nap. optyczny: DVD+/-RW 
Oprogramowanie bez limitu stanoeisk 
Obudowa: Mini Tower  
Zasilacz: 290 W  
Gwarancja: DELL Next Business Day 
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16 Drukarka 3D 1 Dołączone oprogramowanie: CraftWare CraftPrint 

 
Interfejsy: USB USB-B port Wi-Fi 
Maks. głębokość drukowanego obiektu (y): 20 cm 
Maks. szerokość drukowanego obiektu (x): 25 cm 
Maks. wysokość drukowanego obiektu (z): 20 cm 
Możliwość zmiany prędkości pracy urządzenia: Tak 
Możliwość zmiany temperatury dyszy drukującej: Tak 
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 10 Windows 8 Windows 7 Linux Mac OS 
Oznaczenie stref gorących: Tak 
Rodzaj filamentu: ABS PET HIPS Nylon 
Rozdzielczość pozycjonowania osi X: 4 µm 
Rozdzielczość pozycjonowania osi Y: 4 µm 
Rozdzielczość pozycjonowania osi Z: 4 µm 
Rozmiar urządzenia - głębokość (y): 36 cm 
Rozmiar urządzenia - szerokość (x): 41 cm 
Rozmiar urządzenia - wysokość (z): 38 cm 
Rozmiar urządzenia w opakowaniu - głębokość (y): 48 cm 
Rozmiar urządzenia w opakowaniu - szerokość (x): 49 cm 
Rozmiar urządzenia w opakowaniu - wysokość (z): 45 cm 
Średnica dyszy: 0.25 mm 
Średnica filamentu: 1.75 mm 
Standardowa głowica drukująca/wytłaczająca: Pojedyncza 
Szybkość wydruku: 200 mm/sek. 
Technologia druku: FFF/FDM 

17 Aplikacja do pomiarów relaskopowych 8 określenie zarówno miąższości jak i pola pierśnicowego przekroju drzewostanu, 
możliwość pomiaru wysokości drzew, wyświetlanie opisu taksacyjnego drzewostanu 

18 Aplikacja mLas 
Inżynier Lite 

8 możliwość pracy offline, lokalizacja w terenie za pomocą GPS, współpraca ze 
szkicownikiem leśniczego, 

19 Tablet z systemem Android 8 Ekran: 8" (1280 x 800, IPS) 
    Rozdzielczość: 1280 x 800 
    Pamięć wbudowana: 16 GB 
    Pamięć RAM: 2 GB 
    Sposób obsługi: Dotykowy 
    Rodzaj GPS: A-GPS Beidou GLONASS GPS 
    Ilość rdzeni procesora: 4 
    Taktowanie procesora: 1400 
    Akumulator: Litowo-Polimerowy 
    System operacyjny kompatybilny z aplikacjami do przeprowadzenia zajęć 
dodatkowych z nowoczesnych technik pomiarowych stosowanych w leśnictwie. 
    Komunikacja: Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n, 4G LTE 
    Modem: 4G LTE 
    Obudowa: aluminium 
   

20  Projektor multimedialna 3 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 
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21 Przenośna tablica multimedialna 1  - przenośna tablica interaktywna (urządzenie wraz z interaktywnym pisakiem, 

umożliwiające przeniesienie interfejsu komputera na  dowolną powierzchnią 
projekcyjną), 
plus projekcyjna tablica ceramiczna, matowa suchościeralna powierzchnia, rozmiar 
120 x 180 cm 

22 Tablica multimedialna 2 tablica multimedialna dotykowa (150 cm x 100 cm), 

 

4.  

LP ZAKUP ILOSC OPIS PARAMETRÓW MINIMALNYCH POJEDYŃCZEGO ZESTAWU 

1 Urządzenie GPS 1 Odbiornik geodezyjny, 
ilość kanałów: min. 120 (z możliwością śledzenia 60 satelitów), 
śledzone sygnały: GPS L1 | L2 | L2C, GLONASS L1 | L2; 
częstotliwość aktualizacji pozycji min. 5Hz 
dokładność pomiaru parametry min. 
statyczny: H: 5 mm +0.5 ppm V: 10 mm + 0.5ppm 
long: static: 3mm+0.1ppm / 3.5mm + 0.4ppm 
RTK: H: 10 mm + 1 ppm V: 20 mm + 1 ppm; 
wbudowany modem GSM 3.75G UMTS 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 Mhz, 
antena zintegrowana – bez konieczności wkręcania zewnętrznej anteny GSM 
wymienna pamięć odbiornika min. 8GB karta microSD, 
panel odbiornika powinien wskazywać: połączenie Bluetooth, status rozwiązania np.: RTK 
FIXED | FLOAT, tryb pracy Rover – Base – Static [ zależnie od konfiguracji ], status baterii, 
tryb odbioru danych RTK 
komunikacja z kontrolerem: bluetooth, 
bateria wymienna min. 2 6Ah, 
czas pracy odbiornika: min. 4 godz., 
waga odbiornika ok. 1.2 kg z baterią, 
odporny na wodę i pył IP68, 
dodatkowo odbiornik powinien spełniać normy: ISO 9022-36-05 
Wymagane dokumenty [ certyfikaty ] do oferty 
Certyfikat CE - oferowanego sprzętu dla odbiornika oraz baterii 
Certyfikat  normy ISO 9022-36-05 
Certyfikat ISO – producenta sprzętu 
Certyfikat normy – IP68 
Certyfikat autoryzacji serwisu gwarancyjnego i po gwarancyjnego: nie dopuszcza się 
autoryzacji podmiotów trzecich  
Kontroler polowy do odbiornika, 
system operacyjny: Android min. 7.x  
procesor: min. 1.5 GHz [ typ procesora – ośmiordzeniowy ] 
wyświetlacz min. & max: 8” dotykowy kolorowy, rozdzielczość min. WXGA, 
wyświetlacz TFT lub wyższy 
bluetooth 4.x do komunikacji z odbiornikiem geodezyjnym 
wbudowany aparat przód min. 3.0 Mpix / tył 7.0Mpix 
modem: min. 4G LTE 
pamięć RAM: min. 2.75GB mb, 
pamięć ROM: min. 9GB 
port karty: microSD – obsluga karty min. 200GB 
wyposażony w osłonę wymienną, chroniącą tablet na wypadek upadku z wysokości ~ 
1.2m  
odporny na wodę i pył: min. IP68, 
wbudowany sensor: GPS, Glonass, Beidou 
wbudowany czujnik żyroskopowy, czujnik geometryczny 
wbudowane: Wi-Fi 802.x 2.4+ 5GHz 
waga nie większa niż: 450g 
czas pracy typowy: do 5h 
bateria wymienna , poj. baterii min. 4200mAh 
oprogramowanie do pomiarów RTK, 
Oprogramowanie pomiarowe min. funkcje do spełnienia: 
- zainstalowane w kontrolerze - licencja z możliwością przeniesienia na inne urządzenie w 
przypadku uszkodzenia kontrolera 
- bezpłatne aktualizacja oprogramowania on-line: min. w okresie gwarancji 
- funkcje pomiarowe : pomiary typowe RTK zapisz punkt – zapisz i edytuj punkt 
- możliwość dołączenia zdjęcia np. pomierzonego punktu + możliwość naniesienia na 
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zdjęcie współrzędnych XY + wysokość punktu oraz komentarzy tekstowych 
- obiekty pomiarowe: zakładanie katalogu/zbioru pomiarowego nadrzędnego 
- możliwość dołączenia do katalogu / zbioru pliku np. z tzw. punktami odniesienia, 
- wprowadzanie ręczne punktów w tym numeru punktu, współrzędnych punktu w ukł. 
2000, geograficznym SZ [ ° ] / DŁ [ ° ] / WY [ m ] / , kodu punktu, opisu punktu – tekstowy 
- pomiar punktów metodą RTK - wyzwalanie pomiaru jednym przyciskiem na ekranie który 
umożliwia zapisu punktów z możliwością: dokonania pomiaru, a następnie 
definiowania/edycji numeru punktu, wysokości anteny kodu punktu, dodanie zdjęcia 
punktu [ podgląd wyniku pomiaru punktu powinien umożliwić identyfikację precyzji 
pomiaru, ilości epok, ilości satelitów, kodu punktu, oraz opisu punktu ] 
- druga forma zapisu punktu wyzwalanie pomiaru jednym przyciskiem na ekranie bez 
konieczności konfigurowania zmiany trybu pomiaru funkcja zmierz i zapisz (forma 
automatycznego zapisu). 
obie funkcje zapisu widoczne w oknie pomiaru (opcja wyboru przez użytkownika) 
- w oknie funkcji pomiaru na ekranie widoczne informacje: tryb rozwiązania np.: RTK 
FIXED, ilość satelitów, informacje o precyzji, numer punktu, wysokość anteny, poziom 
baterii odbiornika oraz baterii kontrolera. 
- w oknie funkcji pomiaru możliwość szybkiego zdefiniowania wysokości tyczki, atrybutu 
szkicu np.: punkt, linia, łuk, okrąg 
- możliwość wykorzystania podkładów mapy: Google hybrid, satelitte, oraz serwisów 
WMS on-line oraz offline 
Tyczenie punktów: 
- możliwość wyboru tyczenia punktu z tabeli punktów, z tabeli punktów odniesienia, mapy 
CAD, automatycznie przez pozycję, przez zdefiniowaną listę punktów, punktów wpisanych 
przez współrzędne XYZ 
- tyczenie z możliwością określenia odległości i kierunku do punktu, możliwość podglądu 
mapy 
- w oknie tycznia opcja szybkiego wyboru tyczenia następnego punktu, poprzedniego 
punktu, najbliższego punktu, 
- wykonanie pomiaru i zapisu tyczonego punktu, z możliwością zapisu z wykonaniem 
zdjęcia wytyczonego punktu. 
Tyczenie punktów / linii : 
- możliwość wyboru tyczenia punktu z tabeli punktów, z tabeli punktów odniesienia, mapy 
- w oknie tycznia opcja szybkiego wyboru tyczenia następnego punktu 
- wykonanie pomiaru i zapisu tyczonego punktu 
- linia zdefiniowana z dwóch punktów 
- linia zdefiniowana z dwóch punktów z możliwością przesunięcia punktu po linii oraz lewo 
/ prawo 
- łuk zdefiniowany z trzech punktów 
- łuk zdefiniowany z 2 punktów + R 
- tyczenie obiektu np.: zaimportowany z dxf. 
Dodatkowe funkcje oprogramowania: tyczenie skarp, obliczanie przecięcia dwóch linii, 
obliczanie odległości między punktami, funkcja elektronicznej libelli wyświetlanej w oknie 
pomiaru oraz tyczenia która jest odzwierciedleniem libelli tyczki, odbijanie linii, 
wydłużanie linii, dzielenie odcinka linii, pomiar punktów niedostępnych metodą wcięcia, 
oraz przedłużenia, funkcja pomiaru stop&go,  widok pomiaru 2D oraz widok pomiaru 3D, 
widok tyczenia 2D oraz widok tyczenia 3D, 
Pomiar statyczny konfigurowanie parametrów trybu pomiaru statycznego na kontrolerze. 
Oprogramowanie powinno umożliwiać: 
- import plików: dxf, dwg, ASCII, LandXML, plik Shape, 
- eksport plików: dxf, AutoCad 2000, 2004, 2010, 2013, ASCII, LandXML, Google Earth 
KML, 
- przesyłanie danych za pomocą „chmury” np.: dropbox lub równoważne 
- generowanie raportu z pomiaru RTK z poziomu kontrolera bez konieczności 
wykorzystywania zewnętrznych generatorów raportów zainstalowanych np. na 
komputerze lub za pośrednictwem serwisów internetowych. 
 
Niwelator precyzyjny (kodowy). Powiększenie min. 24 x; ekran LCD; zasięg pomiaru 2-105 
m lub szerszy; pamięć wewnętrzna do 2000 punktów lub więcej; Dokładność pomiaru 
na łatę fiberglasową ± 0.7mm ((ISO 17123-2) na łatę aluminiową +/- 1.0mm; interfejs: 
RS232; praca na baterii min. 10 h; w zestawi:  łata aluminiowa 5m kodowa z pokrowcem, 
kabel do transmisji danych USB, skrzynia transportowa, kpl. baterii;certyfikat normy pyło i 
wodoszczelności IP55 (IES 60529); wgrane oprogramowanie  PL i możliwość jego 
darmowej aktualizacji min. w okresie gwarancyjnym 
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2 Dron 1 Komunikacja 

Wi-Fi, 2.4 GHz 
Nawigacja 
GPS 
GLONASS 
Sterowanie 
Kontroler + podgląd na smartfonie lub tablecie z systemem iOS, Android 
Maksymalna prędkość 
64 km/h 
Zasięg 
4000 m 
Bateria 
3830 mAh, Li-Polymer 
Czas pracy 
27 min 
Kamera 
12,4 Mpix 
Rozdzielczość wideo 
4K, 2160p, do 30 fps 
2.7K, 1520p, do 30 fps 
Kodowanie wideo 
H.264 
Rozdzielczość zdjęć 
4000 x 3000 
Format zdjęć 
JPEG 
DNG 
Czujniki 
Akcelerometr 
Żyroskop 
Wysokościomierz 
Kolor 
Szary 
Waga 
750 g 
Dołączone akcesoria 
Ładowarka 
Ładowarka samochodowa 
Bateria - 3 szt. 
Kabel micro-USB 
Śmigło - 8 szt. 
Aparatura sterująca 
Kabel zasilający 
Blokada gimbala 
Karta Micro SD 16 GB 
Kabel RC Lightning 
Śmigła - 2 szt. 
Przejściówka umożliwiająca zastosowanie baterii jako power banku 
Torba naramienna 

3 komputery z oprogramowaniem do 
prowadzenia kursu C-geo i 
projektowania terenów zieleni 

32 Komputery z oprogramowaniem do prowadzenia kursu C-geo i projektowania\ terenów 

zieleni – 15 stanowisk uczniowskich + 1 dla nauczyciela - 2 zestawy po 16 szt  

Procesor 6 rdzeniowy min 11600 pkt w Passmark, Pamięć RAM: 16 GB Typ pamięci RAM: 

DDR4, Dysk twardy: 1 TB  Serial ATA III , Wbudowany napęd: DVD+/-RW DualLayer 

Grafika: minimum 3630 pkt w teście Passmark: Zintegrowana Karta sieciowa: 1000 Mbps  

Porty: HDMI, VGA, DisplayPort, klawiatura+myszka 

System operacyjny: 10 Professional PL (wersja 64-bitowa) Program biurowy: Microsoft 

Office 2010/2013 Professional plus PL (wersja 64 bitowa) Oprogramowania do 

kosztorysowania: Program do  kosztorysowania - wersja edukacyjna przeznaczona dla 

szkół publicznych MonitorMonitor:  1920 x 1200 pikseli, 24,1", HDMI, Display Port, 

Matryca IPS, 5x USB  

Komputery oprogramowaniem Windows w wersji edukacyjnej i Oprogramowanie 

umożliwiające monitorowanie komputerów znajdujących się w klasie i zarządzanie nimi 
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4 Oprogramowanie do zarządzania 
pracowniami komputerowymi (dla 
wszystkich komputerów zawartych 
w zapytaniu) 

98 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. 
* 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 
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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. 
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 
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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. 
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. 
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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. 
* 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. 

 

Uwaga: W przypadku braku dostępnego na rynku sprzętu spełniającego wymagania, 

sprzęt najbardziej zbliżony do parametrów określonych w zapytaniu spełniający 

parametry minimalne. 
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Oferty oceniane będą według klucza: 

 – najniższa cena ( waga punktów 70). 

1. LEGENDA CENA/KWOTY WNIOSEK 

%  różnicy Ilość  punktów 

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 . 

 

Pozycje słownika CPV obejmujące niniejsze zapytanie: 

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych 

30213100-6 Komputery przenośne 

39162000-5 Pomoce naukowe 

39162100-6 Pomoce dydaktyczne 
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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 10.05.2019 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/ 


