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Zawichost, dnia 1 grudnia 2020 r. 

 
Znak: 1/RC/2020 

 
 
 

 
ROZEZNANIE CENY 

 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 
2014-20 oraz Regulaminem Zamawiającego; w związku z realizacją projektu „Okno na świat”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 
RPSW.08.03.02-26-0025/20-00. 

  
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka 
ul. 11 Listopada 1 

27-630 Zawichost 

tel./fax (15) 836-45-01 
mowzaw@gazeta.pl 

NIP: 8641084650 
REGON: 292426505 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

Kody CPV 

CPV 30213100-6: Komputery przenośne 

CPV 48771000-3: Pakiety oprogramowania użytkowego ogólnego 
CPV 48700000-5: Pakiety oprogramowania użytkowego 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem oraz uruchomieniem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. 
Janusza Korczaka w Zawichoście w następującym zakresie: 
Część 1. Laptopy wraz z oprogramowaniem      – 10 sztuk 

Część 2. Program edukacyjny, multimedialny SymWriter    – 1 sztuka 
Część 3. Program edukacyjny, multimedialny Cognitomniac    – 1 sztuka 

2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia znajduję się w formularzu oferty.  
3. Okres gwarancji na dostarczone programy i sprzęt został podany w specyfikacji.  
4. W przypadku braku określenia w specyfikacji okresu gwarancji przyjmuję się, że wynosi 24 

miesiące. 
5. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.  
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
7. Zamawiający nie planuje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi lub roboty budowlane, 
polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych. 
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III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty. 
 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty: 
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego 

wzoru formularza ofertowego – załącznik nr 1. 

2. Podpisana klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 2. 

 

IV. Dokumenty, jakie powinien złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. 
 

1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu (świadczący o posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadaniu wiedzy  
i doświadczenia w realizacji dostaw o podobnej tematyce. Dysponowanie odpowiednim 

potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia. Posiadanie stabilnej sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia) – załącznik nr 3. 

2. Oświadczenie o powiązaniu / braku powiązania z Zamawiającym – wypełniony i podpisany 
załącznik nr 4. 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywanie oświadczeń i dokumentów. 
 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu nr (15) 836-45-01 lub drogą elektroniczną adres: 

mowzaw@gazeta.pl  

 

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  
z  Wykonawcami. 

 
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielenia wyjaśnień dotyczących 

postępowania jest Pan: 

Dariusz Obarski – Dyrektor MOW, tel. (15) 836-45-01, e-mail: mowzaw@gazeta.pl  

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia 
zamówienia w godzinach 8.00 – 15.00. 

       

VII. Miejsce składania ofert. 
 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Dyrektora MOW w Zawichoście lub przesłać pismem, faksem 

na numer (15) 836-45-01, bądź przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

mowzaw@gazeta.pl  

w terminie do dnia 7 grudnia 2020r. do godziny 12:00. 

 

VIII. Kryterium oceny ofert i ich znaczenie. 
  

Sposób oceny ofert: wg kryterium cena (c):  

Ilość punktów dla każdej oferty w tym kryterium zostanie wyliczona wg poniższego wzoru: 
 

C min. 
               C =  ------------  x 100.00 %                              1 % - 1 punkt 

Cbad. 
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gdzie: 

C         – ilość punktów oferty badanej 
C min.  – cena minimalna spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

Cbad.    – cena oferty badanej 
 

Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 100,00 punktów. Przyznane punkty zostaną 
zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.  

 

IX. Termin wykonania zadania.  
 

1. Termin wykonania dostawy ustala się do dnia 28 grudnia 2020 r.  
2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy, w przypadku przedłużenia się procedury 

wyboru Wykonawcy. Zamawiający może przedłużyć termin dostawy. Maksymalny termin 
przedłużenia - 20 dni. 

 

X. Termin związania ofertą.  
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

 

XI. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku oraz słownie. 
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 

polskich. 

5. UWAGA !!!!! 
W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola w tabelach pod nazwą: Opis oferowanego 
towaru, dla części w której wykonawca stara się o udzielenie zamówienia. Dla każdego 
produktu, należy określić nazwę producenta, typ model oraz inne cechy produktu pozwalające 
na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem 
przedmiotu zamówienia. Szczegółowe opisy zaoferowanych urządzeń/elementów, stanowią 
treść merytoryczną oferty i mają charakter bezwzględnie obowiązujący i muszą być wskazane 
w ofercie od początku, gdyż nie mogą podlegać zmianie poprzez ich uzupełnianie przez 
Wykonawców. Dane, o których mowa powyżej mają charakter treści oferty, rozumianej jako 

oświadczenie woli Wykonawcy. 
 

XII. Informacje o formalnościach. 
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 
regulaminach Zamawiającego, w zgodzie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 

Spójności na lata 2014-20. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania bez podania przyczyny. 
3. Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana do realizacji.  
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Załącznik nr 1 

Znak: 1/RC/2020 
 

……………………., dnia ....................... 2020 r. 
 

 

 
 

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

(Pieczątka firmowa z NIP Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Ja / My niżej podpisani  
 
..................................................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

 
 

działając w imieniu Wykonawcy: 
 

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

…................................................................................................................................................... 
(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 
 

 
Adres do korespondencji: 

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

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

Numer telefonu:  .… / ............................................ 
Numer faksu:   .… / ............................................ 
E-mail:     ……………………………………..……….. 
 
 

 
Odpowiadając na Rozeznanie rynkowe na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz  
z oprogramowaniem oraz uruchomieniem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Zawichoście, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozeznaniu składamy niniejszą ofertę 
na wykonanie zamówienia: 
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Część 1. 
 

Opis przedmiotu Cena brutto ogółem Opis oferowanego towaru  

(wypełnia Wykonawca) 

Laptop – 10 sztuk 
Minimalne parametry 

techniczne: 

Ekran 14 cali, Model 
procesora: typ laptop, 

litografia 12 nm, liczba 
rdzeni 2, liczba wątków 
2, bazowa 
częstotliwość 
taktowania 1,20 GHz, 

częstotliwość 
taktowania turbo 3,70 

GHz, pamięć 
podręczna, pamięć 
podręczna L3 4 MB, 
TDP 20 W – max, 
maksymalna pamięć 
RAM 32 GB min; 
Pamięć podręczna 
CACHE 4 M, Pamięć 
RAM 4 GB, Szybki dysk 

SSD 128 GB, System 

operacyjny Windows 
10 S, Karta 

dźwiękowa 
zintegrowana zgodna z 

Intel High Definition 

Audio, Dodatkowe 
informacje Ekran 

dotykowy, TouchPad. 
LUB RÓWNOWAŻNY 

  

 

Część 2. 
 

Opis przedmiotu Cena brutto ogółem Opis oferowanego towaru  

(wypełnia Wykonawca) 

Program edukacyjny 

– 1 sztuka 

Multimedialny dla 
uczniów szkół 
specjalnych,  
SymWriter 

LUB RÓWNOWAŻNY 
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Część 3. 

 

Opis przedmiotu Cena brutto ogółem Opis oferowanego towaru  

(wypełnia Wykonawca) 

Program edukacyjny 
– 1 sztuka 

Multimedialny dla 

uczniów z trudnościami 
w szkole, Cognitomniac 

„Trudności Szkolne” 
LUB RÓWNOWAŻNY 

  

 

UWAGA!!!!!!!! 

W formularzu oferty należy wypełnić wszystkie pola w tabelach pod nazwą: Opis oferowanego towaru, 
dla części w której Wykonawca stara się o udzielenie zamówienia. Dla każdego produktu, należy 
określić nazwę producenta, typ model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną 
identyfikację zaoferowanego  produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. 
Szczegółowe opisy zaoferowanych urządzeń/elementów, stanowią treść merytoryczną oferty i mają 
charakter bezwzględnie obowiązujący i muszą być wskazane w ofercie od początku, gdyż nie mogą 
podlegać zmianie, poprzez ich uzupełnianie przez Wykonawców. Dane, o których mowa powyżej mają 
charakter treści oferty, rozumianej jako oświadczenie woli wykonawcy.  

 
Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy. 

 
 

 
 

 

 
 

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

                                  /podpis osoby/osób uprawnionych  
              do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2 

 
Znak: 1/RC/2020 

 

Klauzula informacyjna RODO 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że: 

§ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
im. J. Korczaka w Zawichoście, ul.11 Listopada 1 , 27 – 630 Zawichost;  

§ inspektorem ochrony danych osobowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. 
J. Korczaka w Zawichoście jest Pani/Pan Cezary Gradziński, kontakt: email: 

gradzinski@powiat.sandomierz.pl, tel. 15 644 10 10 wew. 320;   
§ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
oraz uruchomieniem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza 
Korczaka w Zawichoście”; 

§ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;  

§ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je 
pozyskano, a po tym czasie przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  
o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi  
o dofinansowania z środków UE; 

§ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro; 

§ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

§ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 
***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

§ nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
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* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 
administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 
danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym  
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.       

    
 

           
 

 
 

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

                                  /podpis osoby/osób uprawnionych  
              do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 3 

Znak: 1/RC/2020 
 

 
……………………………….……… 

 (nazwa i adres Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.  
„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz 

uruchomieniem do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka  
w Zawichoście” 

 

Ja (imię i nazwisko) 

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

zamieszkały 

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

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy (nazwa firmy) 

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

oświadczam, że: 

· posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

· posiadamy wiedzę i doświadczenie w realizacji dostaw o podobnej tematyce, 
· dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 
· znajdujemy się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
Jednocześnie oświadczam, że wobec firmy ................................................................................... 
brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

· wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

· wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego. 

 

 

   .................................................................... 
                                  /podpis osoby/osób uprawnionych  

              do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 4 

Znak: 1/RC/2020 
 

……………………………….……… 
 (nazwa i adres Wykonawcy)  

OŚWIADCZENIE 

o  powiązaniu/braku powiązania* z Zamawiającym 
 

Ja / My niżej podpisani  
......................................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………….............................. 
(imię i nazwisko) 
 
działając w imieniu Wykonawcy: 

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

 

………………………………………………………………………………………………….................................. 
(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy) 

 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz uruchomieniem 
do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście” 

 

oświadczam, co następuje*: 
§ jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym  
§ nie jestem powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym  

  *niepotrzebne skreślić  
 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym 
lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10 % 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 drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub  
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 
 

 
 

   .................................................................... 
                                  /podpis osoby/osób uprawnionych  
              do reprezentowania Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 5 

Znak: 1/RC/2020 
 

 
Równoważność dla Systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional PL 64 bit 

lub nowszy z licencją bezterminową: 
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez natywne dla niego 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Oferowane jako równoważne oprogramowanie musi 
być kompatybilne z eksploatowanym przez szkoły oprogramowaniem Microsoft. 
System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, 
bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek; 

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta 
systemu;  

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) 
– wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; 

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana  

z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  
7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi);  

8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer; 

9. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem 
użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może 
dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 

10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 
systemu;  

11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane 
zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 

12. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku 
poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania 
oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; 

13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 

14. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz  
z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 

15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi; 

16. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
17. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt; 
18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
19. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł 

definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
20. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł defniujących 

ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
21. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
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23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych 

aplikacji; 
24. System posiadający narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk 

i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
25. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we 

wskazanych środowiskach; 
26. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
27. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
28. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz 

systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i 
wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

29. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
30. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
31. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
32. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 

woluminy dyskowe, usługi katalogowe; 
33. Udostępnianie modemu; 
34. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 

plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
35. Możliwość przywracania plików systemowych; 
36. Wsparcie dla architektury 64 bitowej. 

System operacyjny w najnowszej aktualnie dostępnej na rynku wersji. Oferowane modele notebooków 
muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 
notebooków z systemem operacyjnym Windows lub w przypadku zaoferowania notebooków  
z systemem równoważnym muszą posiadać certyfikat zgodności z zainstalowanym systemem 
operacyjnym. 
Zamawiający wymaga: 
§ fabrycznie nowego systemu operacyjnego / pakietu biurowego,  nieużywanego oraz 

nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu  
§ by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera 

§ aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, 
na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of 
Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności 
wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji. 

§ w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury 
sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania 

§ dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów 
komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego 
legalności 

 

Równoważność dla pakietu biurowego Microsoft Office  z licencją bezterminową. 
Pakiet biurowy musi spełniać następujące  wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 
dodatkowych aplikacji: 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
§ pełna polska wersja językowa interfejsu, 
§ prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 

technicznych. 

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym 
formacie, który spełnia następujące warunki: 

§ posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
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§ ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML (standard uniwersalnego formatu tekstowego 

służący do zapisu danych w formie elektronicznej), 
§ umożliwia wykorzystanie schematów XML, 
§ wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny. 
3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji 

oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 
odbiorców. 

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami aplikacjami (język makropoleceń, 
język skryptowy). 

5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
§ edytor tekstów, 
§ arkusz kalkulacyjny, 
§ narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 

§ narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami  
i zadaniami). 

7. Edytor tekstów musi umożliwiać: 
§ edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie 

sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów 
bliskoznacznych i autokorekty, 

§ wstawianie oraz formatowanie tabel, 

§ wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
§ wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
§ automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
§ automatyczne tworzenie spisów treści, 
§ formatowanie nagłówków i stopek stron, 
§ sprawdzanie pisowni w języku polskim, 
§ śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, 
§ nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
§ określenie układu strony (pionowa/pozioma), 
§ wydruk dokumentów, 
§ wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza 

kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
§ pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 

2007, 2010 i 2013 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i 
atrybutów dokumentu, 

§ zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji 
§ Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
§ tworzenie raportów tabelarycznych, 
§ tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 
§ tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 

przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na 
danych finansowych i na miarach czasu, 

§ tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych 
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 

§ obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia 
wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie 
problemów optymalizacyjnych, 

§ tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 

§ wyszukiwanie i zamianę danych, 
§ wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
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§ nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
§ nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
§ formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 
§ zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
§ zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 

oprogramowaniaMicrosoftExcel2003 oraz Microsoft Excel 2007, 2010, 

2013zuwzględnieniempoprawnejrealizacjiużytychwnichfunkcjispecjalnychi makropoleceń, 
§ zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. 

§ 9.Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
§ przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 

§ prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 
§ drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
§ zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 

§ nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
§ opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
§ umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 

wideo, 

§ umieszczanie tabeli wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
§ odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych  źródłowym arkuszu 

kalkulacyjnym, 

§ możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
§ prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze 

lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 
§ zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 

MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i MS PowerPoint 2010, MS PowerPoint 2013. 

§ Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, 
kontaktami i zadaniami ) musi umożliwiać: 

§ pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
§ filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 

bezpiecznych nadawców, 
§ tworzenie katalogów, pozwalających katalogować elektroniczną, 
§ automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, 

§ tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową elektroniczną dookreślonych katalogów 
bazując na zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 

§ oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem przypomnienia, 
§ zarządzanie kalendarzem, 
§ udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, 
§ przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
§ zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 

wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 

§ zarządzanie listą zadań, 
§ zlecanie zadań innym użytkownikom, 
§ zarządzanie listą kontaktów, 
§ udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
§ przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
§ możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników 

Oprogramowanie w najnowszej aktualnie dostępnej na rynku wersji. 
 


