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Minimalne parametry techniczne urządzeń – Część I 

Oferowany przez Wykonawcę sprzęt może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, 

funkcjonalne i użytkowe niż te, które wymieniono poniżej. Jeśli w dokumentacji podane zostały nazwy 

i producenci materiałów, technologii i urządzeń, podano je przykładowo celem określenia parametrów 

technicznych, które muszą być spełnione aby urządzenia te mogły być użyte w czasie realizacji 

zamierzenia inwestycyjnego. Dopuszcza się zastosowanie innych, równoważnych technologii  

i urządzeń o ile zostaną zachowane ich parametry techniczne w stosunku do przyjętych  

w dokumentacji. Szczegóły odnośnie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych zostały opisane 

w Części VII pkt VII SWZ. 

1. Zestawy komputerowe stacjonarne 11 zestawów + 
dodatkowy monitor 

Zestaw składający się z komputera, monitora, klawiatury i myszy. 
Nie dopuszcza się komputera składanego z podzespołów przez dostawcę. Komputer musi być 
zmontowany fabrycznie przez renomowanego producenta. 
 
KOMPUTER – 11 sztuk 

• Obudowa Mini Tower  

• Procesor min. Core i5-10400 

• Liczba rdzeni/wątków min. 6/12 

• Taktowanie bazowe min. 2.9 GHz 

• RAM min. 16GB DDR4 

• Dysk min. 512GB SSD M.2 

• System operacyjny min. Windows 10 Pro 

• Karta graficzna zintegrowana 

• Karta dźwiękowa zintegrowana 

• Wbudowany napęd optyczny 

• Karta WiFi 802.11ac 

• Złącza min. 4 złącza USB 3.2, 4 złącza USB 2.0, RJ45 LAN, wyjście/wejście audio, HDMI 

• Zasilacz min. 260W 
 
MONITOR – 12 sztuk 

• Wolnostojący 

• Matryca IPS, matowa 

• Przekątna ekranu w zakresie min. 23.8” - 24”, płaski 

• Rozdzielczość min. 1920x1080, 16:9 

• Częstotliwość odświeżania min. 75Hz 

• Kontrast statyczny min. 1000:1 

• Czas reakcji matrycy max 4 ms 

• Jasność min. 250cd/m2 

• Złącza min. HDMI, DVI 

• Wbudowane głośniki min. 2x 2W 

• Przewód HDMI w wyposażeniu 
 
KLAWIATURA I MYSZ – 11 kompletów 

• Bezprzewodowa klawiatura i mysz tego samego producenta 

• Klawiatura QWERTY bez stosowania naklejek spolszczających, membranowa, numeryczna, z 
klawiszami multimedialnymi 

• Klawiatura niskoprofilowa 
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• Mysz optyczna 

• Dołączone akcesoria min. nanoodbiornik, 2 baterie typu AA, 2 baterie typu AAA 

2. Specjalistyczny sprzęt dla niepełnosprawnych 5 sztuk 

MYSZ SPECJALISTYCZNA – 3 sztuki 

• Specjalistyczna mysz zaprojektowana dla użytkowników, którzy nie mogą lub nie potrafią 
posługiwać się tradycyjną myszką. 

• Z powodu swojego rozmiaru nie wymaga obsługi za pomocą palca – można ją obsługiwać całą 
dłonią, nadgarstkiem lub stopą. 

• Złącze USB, długość przewodu min. 100 cm 

• Dwa dodatkowe wejścia na przyciski zewnętrzne 

• Dwa przyciski myszy o średnicy min. 3 cm oraz kula typu trackball o średnicy min. 7 cm, służąca 
do obsługi kursora 

 
KLAWIATURA SPECJALISTYCZNA – 2 sztuki 

• Klawiatura zaprojektowana z myślą o osobach niedowidzących 

• Klawisze w kolorze białym o wymiarze min. 2.5cm 

• Czarny, kontrastowy nadruk 

• Dwa gniazda USB 2.0 

• Kompatybilność z Windows, MAC OS, OS X, Android 

3. Laptopy  3 sztuki 

• Procesor min. Core i5-1135G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 2.40-4.20 GHz, 8MB cache) 

• RAM min. 16GB DDR4 

• Dysk min. 512GB SSD 

• Możliwość montażu dysku SATA (elementy montażowe w zestawie) 

• System operacyjny min. Windows 10 Pro PL 

• Ekran o przekątnej min. 15.6” i rozdzielczości min. 1920x1080, matowy 

• Karta grafiki min.  MX350 i pamięci min. 2 GB GDDR5 

• Łączność min. LAN 1 Gb/s, Wi-Fi 6, moduł Bluetooth 5.1 

• Kamera internetowa min. 1.0 Mpix 

• Złącza min. 2 złącza USB 3.2, USB 2.0, wyjście/wejście audio, HDMI, czytnik kart SD 

• Bateria min. 3467 mAh 

• Podświetlana klawiatura 

• Wbudowane głośniki i mikrofony 

 


