
Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

                                        SPECYFIKACJA ILO ŚCIOWO-JAKO ŚCIOWA  
Część I przedmiotu zamówienia 
 
1. Serwer bazy danych – uzupełnienie do istniejącego serwera domeny opartego o Windows 

Server z podstawowymi aplikacjami urzędu opartymi na MSSQL. Konieczność 
stosowania rozwiązań serwerowych Microsoft. 

    
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                     
 
 
 

Obudowa Obudowa o wysokości maksymalnie 2U, dedykowana do 
zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do 
mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych 

spełnia / nie spełnia* 

Procesor, 
SPECint 

Zainstalowane 2 procesory, osiągające w oferowanym 
serwerze wynik > 400 pkt. w konfiguracji 
dwuprocesorowej w teście SPECint_rate_base2006.  
Wymagana jest obecność protokołu potwierdzającego 
osiągnięty wynik na stronie: www.spec.org 

spełnia / nie spełnia* 

Pamięć Pamięć musi posiadać następujące cechy: ECC, Advanced 
ECC, memory rank sparing. Obsługa do 768GB pamięci 
RAM.W dostarczanym serwerze musi być zainstalowane 
minimum 32GB RAM o częstotliwości 1333MHz 

spełnia / nie spełnia* 

Napędy Napęd DVD, Napęd RDX spełnia / nie spełnia* 

USB 7 złącz USB spełnia / nie spełnia* 
Porty sieciowe 4 zintegrowane na płycie głównej porty ethernetowe 1Gb spełnia / nie spełnia* 

Zasilacze 2 zasilacze o poborze mocy maksymalnie 550W każdy, 
posiadające hot-swap 

spełnia / nie spełnia* 

Dyski Możliwość instalacji dysków w technologii SAS. 
Zainstalowane minimum 8 dysków 300GB 10K 6Gbps 
SAS Hot-Swap 

spełnia / nie spełnia* 

Kontroler 
dysków 

Odpowiedni dla dysków kontroler macierzowy, 
umożliwiający konfigurację dysków  
w RAID 0/1/10/5/50 z pamięcią cache min. 512MB i 
podtrzymaniem bateryjnym 

spełnia / nie spełnia* 

Dysk NAS do 
szafy 19’’ 
[3 sztuki] 

Dysk sieciowy z przestrzenią zarządzaną przez serwer o 
pojemności min 12TB: 

• Procesor posiadający wynik na 
http://www.cpubenchmark.net „Average CPU 
Mark”  nie mniejszy niż 6000 

• Min. 8 kieszeni / dyski hotplug SATA III, 
• 4 porty sieciowe 1Gbit/s, możliwa nadmiarowość -

spełnia / nie spełnia* 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 
(zł) 

% Kwota 
(zł) 

………….. 
 
 

1      



trunking, 
• Dyski pracują w  w RAID5, 
• RAM min. 2GB 
•  
• Udostępnienie plików CIFS/SMB, 
• Uwierzytelnienie poprzez Active Directory, 
• Zarządzanie https, 
• Szyfrowanie danych algorytmem AES-256, 
• Zestaw do montażu na szynie w szafie 19’’ 

Partycja 
systemowa 

Podział przestrzeni dyskowej w Windows Server: 500GB 
– partycja systemowa, reszta wolne 

spełnia / nie spełnia* 

Wsparcie do 
zarządzania 
serwerem 

Serwer musi być wyposażony w kartę zdalnego 
zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, 
wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych 
serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera 
niezależnie od jego stanu (także podczas startu i restartu 
OS). Serwer musi posiadać możliwość przejęcia zdalnej 
konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów CD 
i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów 
operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta 
zainstalowana w gnieździe PCI. Np.: HP iLO. 

spełnia / nie spełnia* 

System 
operacyjny 

Zainstalowany MSWindowsServer2012Standard x64, lub 
nowszy  

spełnia / nie spełnia* 

Serwer baz 
danych 

MSSQLServer2012 Standard x64 lub nowszy 
spełnia / nie spełnia* 

Licencje 
połączeniowe 

Licencje na połączenia do serwerów Microsoft [Windows 
Server oraz SQL Server] na 75 komputerów OPEN 
GOVERNMENT CAL DEV 

spełnia / nie spełnia* 

Szkolenie dla 
informatyka 

Z zakresu baz danych MS SQL: MS 20461, lub MS 20462 
do wykorzystania przez rok od podpisania umowy 

spełnia / nie spełnia* 

UPS • o mocy wyjściowej min 900W,  
• 6 gniazd z podtrzymaniem, 
• wyposażenia do instalacji w szafie 19’’ 

[szyny,śruby] 
• napięcie wyjściowe 230V 
• podtrzymanie przy pełnym obciążeniu min. 7 

minut 
• zarządzanie przez USB dla Windows Server 
• certyfikaty EnergyStar i RoHS 
• panel LCD informujący o stanie 
• powiadomienie dźwiękowe przy awarii 

spełnia / nie spełnia* 

Gwarancja [Dotyczy całego serwera] Gwarancja serwisu producenta: 
o minimum 3 lata, 
o Reakcja w następny dzień roboczy, 
o Naprawy – u zamawiającego, 
o Możliwość zgłoszeń awarii 24/7 na e-mail, 

fax, telefon na terenie Polski, 
o Dokumentacja w języku polskim, 
o Wsparcie techniczne dla produktów 

zainstalowanych Microsoft 

spełnia / nie spełnia* 

 (*niepotrzebne skreślić) 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                      lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 



Część I I przedmiotu zamówienia 
 
2. Przełączniki sieciowe: 
 

 

 
 

a)  zarządalne do szafy 19’’    48 x 1Gbit [sztuk x2] 
 

porty 1Gbit 48 spełnia / nie spełnia* 
Switch Capacity > 100Gbps spełnia / nie spełnia* 
802.3ad Link Aggregation do 8 portów na grupę spełnia / nie spełnia* 

zarządzalny przez https spełnia / nie spełnia* 

wykonanie rakowe wysokość maks. 2U spełnia / nie spełnia* 

wsparcie do montowania w szafie 19’’ spełnia / nie spełnia* 
Współpraca z D-Link Network Assistant Utility 
[zamawiający potrzebuje dopasować sprzęt do 
wspólnego zarządzania z posiadanymi switchami D-
Link] 

spełnia / nie spełnia* 

 
 
b)  desktop 5 x 1Gbit [sztuk x5] 

 
porty 1Gbit 5 spełnia / nie spełnia* 
spełnia standardy: IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 
802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3 10BASE-T 

spełnia / nie spełnia* 

do podłączenia kabli UTP Cat. 5 ze złączem RJ45 spełnia / nie spełnia* 

spełnia normy środowiska elektromagnetycznegoFCC 
class B, CE class B, VCCI Class B 

spełnia / nie spełnia* 

 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                        lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 
(zł) 

% Kwota 
(zł) 

a)………….. 2      
b)………….. 5      

 SUMA:  



Część III przedmiotu zamówienia 
 
3. Firewall sprzętowy [sztuk x 1] 

- zamawiający posiada program raportujący logi Firewalla Vantage Report 
 

 

 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                        lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 
(zł) 

% Kwota 
(zł) 

………….. 1      

Współpraca z Vantage Report 3.7, spełnia / nie spełnia* 

4 porty LAN/DMZ 1GBit/s, spełnia / nie spełnia* 

2 porty WAN 1GBit/s, spełnia / nie spełnia* 
Kontrola ruchu z autoryzacją przez Active Direktory, lokalną, spełnia / nie spełnia* 
Zarządzanie pasmem dla określonych usług, portów, spełnia / nie spełnia* 

Translacja adresów i portów,  spełnia / nie spełnia*  

IDP analizujący i blokujący podejrzany ruch spełnia / nie spełnia* 

Zarządzany przez https spełnia / nie spełnia* 

Kopie konfiguracji do zapisania poza urządzeniem spełnia / nie spełnia* 



Część IV przedmiotu zamówienia 
 

4. komputery Linux 
Stacja robocza linux [ sztuk x 1] 
 

 

 
Procesor posiadający wynik na 
http://www.cpubenchmark.net „Average CPU Mark”  
nie mniejszy niż 9000 chłodzony wentylatorem 

spełnia / nie spełnia* 

Płyta główna do systemów serwerowych, ze 
wsparciem dla systemów Linux 

spełnia / nie spełnia* 

RAM minimum 8GB ECC DDR3-1333 spełnia / nie spełnia*  

Konstrukcja umożliwiająca montaż w szafie 19’’ spełnia / nie spełnia* 

Dyski przeznaczone do pracy ciągłej SATA III 1TB 
minimum 3 podłączone 

spełnia / nie spełnia* 

Kontroler dysków umożliwiający pracę w trybach 
RAID0,1,5 z dyskami SATAIII 

spełnia / nie spełnia* 

2 dodatkowe karty sieciowe Gbit na karcie 
rozszerzeń 

spełnia / nie spełnia* 

Porty USBx5, 1x USB3 spełnia / nie spełnia* 

2 zasilacze 450W spełnia / nie spełnia* 

Wyjście karty graficznej na przednim panelu spełnia / nie spełnia* 
 

 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 
(zł) 

……………. 1     



Część V przedmiotu zamówienia 
 

5. Zestawy Komputerowe 
Komputery stacjonarne PC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 
(zł) 

% Kwota 
(zł) 

1.  Stacja 
robocza 
………. 

10      

2. Monitor 
płaski min. 
24’’ 
…………. 

10      

3.Drukarka 
………….. 

10      

                                                       Razem:     



 
 

System 
operacyjny 

Windows 8.1 PRO PL x64 [Zamawiający używa 
programów zawodowych działających tylko na 
systemie Microsoft Windows] 

spełnia / nie spełnia* 

Procesor posiadający wynik na http://www.cpubenchmark.net 
„Average CPU Mark”  nie mniejszy niż 6500 [np: 4 
rdzeniowy w technologii i5; 6MB cache; 3GHz]  
chłodzony wentylatorem 

spełnia / nie spełnia* 

Pamięć 
RAM  

8GB DDR3-1600  
spełnia / nie spełnia* 

Karta 
sieciowa 

Dodatkowa karta Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45, 
Wake-On-Lan, karta na PCI Express x1, dołączony 
kabel sieciowy UTP 5E 5m RJ45 

spełnia / nie spełnia* 

Karta 
graficzna 

posiadająca wynik na 
http://www.videocardbenchmark.net nie mniejszy niż 
1500 chłodzona wentylatorem, interfejs DVI 

spełnia / nie spełnia* 

Dyski Systemowy SSD min 160GB [odczyt/zapis minimum 
500MB/s, MTBF min. 1000000h]; roboczy 1TB – 
zapis magnetyczny; interfejs SATA 600 

spełnia / nie spełnia* 

DVD DVD+/-RW spełnia / nie spełnia* 
Złącza USB x 8 [USB 3.0 x 2], PS/2 spełnia / nie spełnia* 

Zasilacz 500W spełnia / nie spełnia* 
Aplikacje Zamawiający używa dokumentację urzędową w 

formatach MS Word i MS Excel. MSoffice 2013 
Home & Business PKC BOX [ pudełko z kluczem ] ; 
Irfan View z licencją na Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w 
Poznaniu       

spełnia / nie spełnia* 

Klawiatura Klawiatura ergonomiczna USB spełnia / nie spełnia* 
Mysz Mysz optyczna 1000 dpi,  

-USB 
-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk 
-funkcja scroll'a czterokierunkowego 

spełnia / nie spełnia* 

Obudowa � Chłodzenie min. 2 x wentylatory 120mm, 
� Lewy panel boczny wyposażony w system 
Quick Release 
� Filtry przeciw kurzowe na froncie, 
� Standard ATX, 
� USB 3.0 x 2 na przednim panelu , 

spełnia / nie spełnia* 

Monitor 
płaski min. 
24’’ 
 

� rozdzielczość 1920 x 1080, 
� kąt widzenia: pionowy  - 160°, poziomy - 
160°, 
� czas reakcji wł/wył. max.. 6ms, 
� jasność 250cd/m2, 
� złącze DVI, D-SUB, 
� kontrast 1000:1, 
� proporcje 16:9, 
� kable zasilające i DVI przy monitorze, 
� regulacja wysokości 

spełnia / nie spełnia* 

Drukarka � laserowa mono 
� emulacje PCL6 i PostScript3 
� nominalna prędkość druku 20 str./min.  
� rozdzielczość w pionie 1200 dpi  

spełnia / nie spełnia* 



 
 
 

 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                                                lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

� rozdzielczość w poziomie 1200 dpi  
� normatywny cykl pracy 10000 str./mies.  
� pojemność podajnika papieru 150 szt.  
� zainstalowana pamięć 32 MB  
� maks. rozmiar nośnika A4  
� złącza zewnętrzne USB 2.0 
� podajnik papieru zamknięty w obudowie 
drukarki (chodzi o to żeby podajnik był np. jako 
kaseta na której stoi drukarka i nie wystawał po za 
obrys drukarki) 
� materiał eksploatacyjny wystarczający na 
zadruk 3000 stron A4 przy zaczernieniu 5% 
� załączone sterowniki do Windows 7 i 8 
� kabel PC na USB 1,8m 
� kabel zasilający 

UPS 1. nominalne napięcie wejściowe 230V AC 
2. moc wyjściowa 400W / 700VA 
 
3. wtyk wejściowy europejski okrągły z 
uziemieniem, przewód minimum 1.8m 
4. gniazda wyjściowe: 4  europejskie okrągłe - 
zasilanie zapasowe  
+    4  europejskie okrągłe – ochrona 
przeciwprzepięciowa 
(wszystkie gniazda z uziemieniem) 
5. współczynnik szczytu 3:1 
6. schodkowa aproksymacja sinusoidy 
7. program monitorujący pod Windows przez USB 
 
 
 
 

spełnia / nie spełnia* 
 



Część VI przedmiotu zamówienia 
 
 
6. Nośniki danych 
 
 

 

 

                                                                                                                 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  
                                    lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 
Część VII przedmiotu zamówienia 

 
7. Akumulatory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                                               lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto 
(zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

Dysk SATA II 500GB 3,5’’ desktop 
[ 

8     

Tasiemka RDX 500GB 8     

Dysk na USB 3  
� USB 3.0 
� pojemność dysku 

2TB 
� wsparcie dla 

systemów Windows 
XP, 2003 

� kable zasilające i 
danych w zestawie 

 

4     

Razem:  

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

Akumulatory do 
wymiany w APC Back-
UPS ES 700 –
Zamawiający posiada ten 
typ UPS 
 

25     



Część VIII przedmiotu zamówienia 
 
 
 

8. Zasilacze UPS  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

………………………… 10     

1. nominalne napięcie wejściowe 230V AC spełnia / nie spełnia* 

2. moc wyjściowa 400W / 700VA 
 

spełnia / nie spełnia* 

3. wtyk wejściowy europejski okrągły z uziemieniem, przewód 
minimum 1.8m 
 

spełnia / nie spełnia* 

4. gniazda wyjściowe: 4  europejskie okrągłe - zasilanie zapasowe  
+    4  europejskie okrągłe – ochrona przeciwprzepięciowa 
(wszystkie gniazda z uziemieniem) 

spełnia / nie spełnia* 

5. współczynnik szczytu 3:1 
 

spełnia / nie spełnia* 

6. schodkowa aproksymacja sinusoidy spełnia / nie spełnia* 
7. program monitorujący pod Windows przez USB spełnia / nie spełnia* 



Część IX przedmiotu zamówienia 
 

 
 

9. pamięć RAM do HP ProLiant DL380p Gen8 653200-B21 
 

 

 
 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

Część X przedmiotu zamówienia 
 

 
10. Zasilacz do obudowy PC minimum 400W  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

pamięć RAM do HP ProLiant 

DL380p Gen8 653200-B21 

Zamawiający posiada ten typ 

serwera 
 

a. ECC, o 
częstotliwości 
1333MHz 

b. 16GB 
 

1     

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

Zasilacz do obudowy PC 
minimum 400W 
 
……………………….. 

 
 

6     

standard ATX 2 spełnia / nie spełnia* 

wentylatorek chłodzący 12mm, spełnia / nie spełnia* 

zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe, spełnia / nie spełnia* 



Część XI przedmiotu zamówienia 
 

 
11. karty grafiki  

 

 
praca na magistrali PCI Express x 16, spełnia / nie spełnia* 
złącze DVI spełnia / nie spełnia* 

praca z rozdzielczością 1280x1024, spełnia / nie spełnia* 

RAM minimum 1024MB spełnia / nie spełnia* 

 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
Część XII przedmiotu zamówienia 

 
12. wentylatory CPU  

 
 

 
 

zgodny z Socket 775  spełnia / nie spełnia* 

Maks. głośność 22dB spełnia / nie spełnia* 

przepływ powietrza CFM ponad 45 spełnia / nie spełnia* 

pasta termoprzewodząca w komplecie spełnia / nie spełnia* 

 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

karty grafiki 
 
………………….. 
 
 

6     

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

wentylatory CPU  
 
………………….. 
 

6     



 
Część XIII przedmiotu zamówienia 
 
 

13. kabel sieciowy ethernet  
 

 

 
 

1Gbit spełnia / nie spełnia* 

RJ45 spełnia / nie spełnia* 

UTP kategoria 6 spełnia / nie spełnia* 

10m spełnia / nie spełnia* 

 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
Część XIV przedmiotu zamówienia 
 
 

14. Program „OCR FINE READER PRO PL BOX”  
Zamawiający używa juz dokumentów przetwarzanych w programie OCR FINE READER. 

Chcąc zachować zgodność konfiguracji przy przenoszeniu programu na inny komputer, potrzebuje 
tego dokładnie programu. 
 
  

 

 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

kabel sieciowy ethernet  
 
…………………….. 
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Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

Program „OCR FINE 
READER PRO PL 
BOX” 
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Część XV przedmiotu zamówienia 

 
 
 
15. Program zewnętrzny do kopii systemowej Windows Server  

 

 
 

Działający pod systemami Windows Server 
2012 

spełnia / nie spełnia* 

Wykonujący w czasie pracy systemu 
operacyjnego kopie systemowe – obrazy 
systemu 

spełnia / nie spełnia* 

Zapis plików obrazu systemu na dysk lokalny , 
w sieci 

spełnia / nie spełnia* 

Odtwarzanie obrazu systemu z bootowalnego 
USB , CD tworzonego w programie 

spełnia / nie spełnia* 

Przywracanie systemu po uszkodzeniu sprzętu, 
np.:  na nowych dyskach 

spełnia / nie spełnia* 

Montowanie utworzonych obrazów systemu w 
działającym systemie Windows Server 

spełnia / nie spełnia* 

Przywracanie plików na innym sprzęcie, do 
innej lokalizacji 

spełnia / nie spełnia* 

Niezależny program [nie jest częścią systemu 
Microsoft Windows Server] 

spełnia / nie spełnia* 

Licencja dla instytucji samorządowej GOV spełnia / nie spełnia* 

 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

Program zewnętrzny do 
kopii systemowej 
Windows Server 
 
……………………….. 
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Część XVI przedmiotu zamówienia 

 
 
16.Kabelki do USB 3.0  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Działa w trybie USB 3.0 spełnia / nie spełnia* 

Długość 3m. spełnia / nie spełnia* 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

Kabelki do USB 3.0  
 
 
………………………… 
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Część XVII przedmiotu zamówienia 
 
 
 

17.komputer mobilny typu „laptop” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
System operacyjny Windows 8.1 PRO PL x64 [Zamawiający 

używa programów zawodowych 
działających tylko na systemie Microsoft 
Windows] 

spełnia / nie spełnia* 

Procesor posiadający wynik na 
http://www.cpubenchmark.net „Average 
CPU Mark”  nie mniejszy niż 6000, 
chłodzony wentylatorem 

spełnia / nie spełnia* 

Pamięć RAM  8GB DDR3-1600  spełnia / nie spełnia* 

Karta sieciowa karta Ethernet 1Gbps, RJ45, dołączony 
kabel sieciowy UTP 5E 5m RJ45, Karta 
bezprzewodowa zgodna ze standardem 
IEEE 802.11b/g/n.; Blootooth. 

spełnia / nie spełnia* 

Karta graficzna karta dedykowana, posiadająca wynik na 
http://www.videocardbenchmark.net nie 
mniejszy niż 1000 chłodzona 
wentylatorem,  
pamięć 2GB, wyjście D-Sub i 
miniDisplayPort 

spełnia / nie spełnia* 

Dyski minimum pojemności 500GB  spełnia / nie spełnia* 

DVD [nagrywarka] DVD+/-RW spełnia / nie spełnia* 

Złącza USB x 4 [USB 3.0 x 2], czytnik kart 
SD/microSD, oraz SDHC,  MMC,  SDXC 

spełnia / nie spełnia* 

Zasilacz, akumulator Dołączony; Akumulator umożliwiający 
pracę minimum 8 godzin. 

spełnia / nie spełnia* 

Aplikacje Zamawiający używa dokumentację 
urzędową w formatach MS Word i MS 
Excel. MSoffice 2013 Home & Business 
PKC BOX [ pudełko z kluczem ] ; Irfan 
View z licencją na Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej I 
Kartograficznej w Poznaniu       

spełnia / nie spełnia* 

Mysz Mysz optyczna 1000 dpi,  
-USB 
-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako 
trzeci przycisk 

spełnia / nie spełnia* 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość 
netto (zł) 

Podatek 
VAT 

Wartość 
brutto 
(zł) 

komputer mobilny typu 
„laptop” 
 
……………………… 
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-funkcja scroll'a czterokierunkowego 
Klawiatura odporna na zalanie, podświetlana spełnia / nie spełnia* 

Obudowa Czarna, dobrze przewietrzana, 
wykorzystująca materiały odporne na 
uderzenia np.: włókna szklane; waga do 
3kg. 

spełnia / nie spełnia* 

Multimedia karta dźwiękowa stereo, głośniczki 
wbudowane, mikrofon i kamera 
internetowa pozwalająca na pracę w 
jakości HD. 

spełnia / nie spełnia* 

Torba Torba dedykowana mieszcząca laptopa z 
akcesoriami na ramię 

spełnia / nie spełnia* 

Ekran min. 15’’ 
 

� przekątna ekranu minimum 15’’ 
� nominalna rozdzielczość 1920 x 
1080, 
� technologia LCD-IPS wysokiej 
jasnośći 
� powłoka antyrefleksyjna 

spełnia / nie spełnia* 

 
 

 
 
 
 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                   lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


