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ZAPROSZENIE 

DO 

SKŁADANIA OFERT 

(oznaczane dalej jako Zaproszenie) 

 

 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 € 

PROWADZONEGO NA PODSTAWIE 

ZARZĄDZENIA  
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NAZWA ZAMÓWIENIA: 

 

 

„Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z oprogramowaniem na 

potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce” 
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1. Informacje o Zamawiającym. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka 

tel. 12 288-02-20, 730 199 952 

e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl 

www.pcpr-wieliczka.pl  

NIP: 683-17-84-220, REGON: 351 623 150 

zwany dalej ,,Zamawiającym’’ 

Zamawiający jest jednostką organizacyjną Powiatu Wielickiego. 
. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie § 3 Zarządzenia  

nr 18/2017  z dnia 29 grudnia 2017 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie  

w Wieliczce,      

2.2. Prowadzone postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2.3. Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie 

stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego ze 

strony podmiotu, który złożył ofertę. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

30200000-1 Urządzenia komputerowe 

30190000-7  Różny sprzęt i artykuły biurowe 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego oraz  komputerowego wraz  

z oprogramowaniem Wykaz zamawianego sprzętu, zawierający wskazanie jego rodzaju i ilości, 

stanowi załącznik nr 1a oraz 1b do Zaproszenia („Opis przedmiotu zamówienia”). Zamówienia  

w zakresie monitora interaktywnego obejmuje również jego montaż. 

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części Zamówienia. 

3.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym 

etapie bez podawania przyczyny w każdej części zamówienia. 

3.4. Zamawiający w załączniku nr 1a/1b do Zaproszenia określił maksymalną wielkość 

przedmiotu zamówienia i zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia  

w dowolnym zakresie w odniesieniu do każdej z części Zamówienia. 

3.5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego 

(innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w „formularzu cenowym”) pod warunkiem, 

http://www.pcpr-wieliczka.pl/


 

iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. 

UWAGA: Ilekroć w niniejszym Zaproszeniu w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o 

materiałach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to 

przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

3.6. Wymagania w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia w ramach każdej  
z części Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby: 
1)  Dostarczony sprzęt, był wolny od jakichkolwiek usterek,  fabrycznie nowy, 

niepowystawowy i nie może być obciążony prawami na rzecz osób trzecich. 
2) Sprzęt musi posiadać wymagane parametry techniczne, znajdować się w stanie 

nieuszkodzonym, być sprawny technicznie, spełniać wymagane polskim prawem 
normy lub normy równoważne. 

3) Wszystkie urządzenia, w odniesieniu, do których przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania certyfikatu zgodności CE, będą posiadały tenże certyfikat 
lub równoważny. 

4) Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w fabrycznych opakowaniach wraz  
z dokumentacją użytkową opisującą, w języku polskim funkcje i sposób 
eksploatacji sprzętu, instrukcjami obsługi, konserwacji, gwarancjami itp. 

5) Koszty transportu, opakowania i montażu przedmiotu zamówienia pokrył 
Wykonawca. 

6) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego, znajdujące się pod adresem: 32-020 Wieliczka ul. Sienkiewicza 
13 lub 32-020 Wieliczka ul. Niepołomska 26e. Zamawiający  po uzyskaniu 
zgłoszenia, o którym mowa w punkt 7) poniżej, wskaże Wykonawcy miejsce 
dostawy i montażu /w zakresie monitora interaktywnego/. 

7) Termin dostawy musi być ustalony z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin. 
Wykonawca z wymaganym wyprzedzeniem zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
realizacji dostawy. 

8) Zamawiający może odmówić przyjęcia dostarczonych urządzeń i elementów 
wyposażenia w sobotę lub niedzielę oraz poza godzinami 8.00 – 15.00.  

9) Na dostarczony sprzęt, Wykonawca udziela min. 24 miesiące  gwarancji, licząc od 
dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia / jakościowego oraz 
ilościowego/. 

10) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania przedmiotu 
zamówienia lub odbierze go z miejsca użytkowania na własny koszt. 

11) Wykonawca nieodpłatnie usunął ujawnione wady w ciągu 10 dni od momentu ich 
zgłoszenia przez Zamawiającego, w okresie obowiązywania gwarancji, czas 
reakcji serwisu maks. 3 dni. 

3.7. Zamawiający, zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy dostarczenia wraz 
ze sprzętem : Kart katalogowych urządzeń. 

3.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie czynności badania i oceny ofert, wezwania 
Wykonawcy do przedłożenia szczegółowego wykazu oferowanego sprzętu  
i oprogramowania. Zamawiający nie uwzględni oferty Wykonawcy, w szczególności  
w przypadku gdy przedmiotowy Wykaz będzie niepełny lub nie zostanie przedłożony. 

3.9. Informacje o finansowaniu zamówienia: 
Zamówienie w ramach części I Zamówienia jest realizowane w ramach i na potrzeby 

Zamawiającego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce na potrzeby Projektu: 

”Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, zwanego dalej Projektem. 



 

3.10.  Zamawiający przewiduje, zawarcie pisemnej umowy z Wykonawcą realizującym 
zamówienie w ramach każdej z części Zamówienia. Umowa będzie zawierała szczegółowe 
informacje w zakresie realizacji zamówienia, warunków gwarancji i płatności oraz kar 
umownych za nienależyte realizowanie zamówienia. 

 

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia. 

4.1. Realizacja całości zamówienia wykonana zostanie w terminie 10 dni po podpisaniu 

umowy w sprawie realizacji niniejszego zamówienia lub do czasu wyczerpania ilości towaru 

określonego w załączniku nr 1a/1b do Zaproszenia, z zastrzeżeniem, iż montaż monitora 

interaktywnego może odbyć się w terminie późniejszym wskazanym przez Zamawiającego. 

4.2. Miejsce realizacji zamówienia: Wieliczka. 

 

5. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

5.2. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści Zaproszenia. 

5.3. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane 

z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 

sporządzenia i złożenia oferty.  

5.4. Oferta musi zawierać: 

 „Formularz oferty” dla danej części Zamówienia, którego wzór stanowi załączniki nr 

1A/1B do Zaproszenia, 

 Formularz cenowy dla danej części Zamówienia, którego wzór stanowi załączniki nr 

1a/1b do Zaproszenia, 

 stosowne pełnomocnictwa - w przypadkach wskazanych w Zaproszeniu. 

5.5. Ofertę należy złożyć w języku polskim. 

5.6. Oferta należy przedłożyć w formie elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty wraz 

ze wszystkimi załącznikami.  

5.7. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego Zaproszenia. 

5.8. Oferta musi być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej, 

podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęcią imienną. 

5.9. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy. Jeżeli umocowanie do podpisania oferty nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy lub z danych ujawnionych we 

właściwym rejestrze (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja  

o Działalności Gospodarczej), to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione 

przez osoby do tego upoważnione. 

5.10. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym 

odpowiednio Załącznik nr 1A/1B do niniejszego Zaproszenia. 

5.11. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony 

w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.12. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane. Ponadto wszelkie miejsca, w których 

Wykonawca naniósł zmiany muszą być przez niego parafowane. 

5.13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 



 

5.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed 

upływem terminu składania ofert: 

 W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa oświadczenie (w formie skanu 

podpisanego oświadczenia), iż ofertę swą wycofuje, 

 W przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa oświadczenie (w formie skanu 

podpisanego oświadczenia), iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych 

zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też 

przesłania nowych dokumentów – Wykonawca dokumenty te winien przesłać. 

5.16. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu 

składania ofert. 

 

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 

z Wykonawcami. 

 

6.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się drogą 

pisemną lub pocztą elektroniczną. 

6.2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Sienkiewicza 13, 32--020 Wieliczka lub 

sekretariat@pcpr-wieliczka.pl 

 

7. Miejsce oraz termin składania ofert. 

 

7.1. Oferty należy składać w wersji elektronicznej  w formie skanu podpisanej oferty wraz  

z załącznikami na adres: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl (pliki powinny być załączone  

w formacie umożliwiającym ich odczytanie u Zamawiającego np. pdf).  

7.2. Termin składania ofert upływa 02.12.2020 r.  o godz. 10:00. 

 

 

8. Termin związania ofertą. 

 

8.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez minimum 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

8.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres. W przypadku gdy Wykonawca nie zgodzi się 

na przedłużenie okresu związania ofertą, wówczas jego oferta nie będzie brana pod 

uwagę przez Zamawiającego. 

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

9.1. Cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy wskazać w Formularzu ofertowym - 

załącznik nr 1A/1B do Zaproszenia. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. 

9.2. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do 

realizacji umowy. Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego miejsca 



 

po przecinku. W cenie brutto należy uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT) w 

obowiązującej na dzień otwarcia ofert stawce. 

9.3. Zamawiający wymaga wypełnienia i złożenia formularza zestawienia asortymentowo-

cenowego stanowiącego Załącznik nr 1a/1b do Zaproszenia ( odpowiednio dla danej części 

na którą Wykonawca składa ofertę). Wartość podana przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym dla danej części Zamówienia winna być równa sumie wartości brutto podanych 

w formularzu cenowym dla danej części Zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę. 

 

10. Informacje dotyczące rozliczenia w walutach obcych. 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą 

a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN). 

 

11. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował 

przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert. 

 

11.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które spełniają wymagania określone  

w niniejszym zaproszeniu.  

11.2. Zamawiający dokona oceny ofert,  na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

 

 

Lp. 

 

Nazwa kryterium 

Znaczenie 

kryterium (w %) 

Liczba możliwych 

do uzyskania 

punktów 

1. Cena 100 % 100 punktów 

 

11.3.  Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: 

 

 

Cena oferty najtańszej 

------------------------------- x 100 = liczba punktów 

Cena oferty badanej 

 

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację zamówienia określonego w pkt. 3 

Zaproszenia. 

11.4. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą 

liczbę punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert,  

o których mowa w pkt 11.2. Zaproszenia. 

11.5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Cena określona w ofercie dodatkowej nie może być wyższa aniżeli 

wskazana w ofercie pierwotnej. Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego 

oferta będzie tańsza.  



 

 

12. Oferta z rażąco niską ceną. 

 

Zamawiający, dokonując wyboru ofert, może pominąć oferty, co do których uznaje, że zawierają 

rażąco niską cenę. W przypadku, gdy Zamawiający ma podejrzenie, że zaproponowana cena 

jest rażąco niska, może wystąpić do oferenta z wnioskiem o złożenie wyjaśnień odnośnie 

zaproponowanej ceny. 

 

13. Uzupełnienie oferty. 

 

13.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może wzywać wykonawców do uzupełnienia 

braków formalnych ofert. Zamawiający może ograniczyć wezwania do wybranego 

wykonawcy/wykonawców. 

13.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 

spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez 

oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 

 

14. Wyjaśnianie treści i tryb oceny ofert. 

 

14.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

14.2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

14.3. Ocena zgodności oferty z treścią zaproszenia przeprowadzona zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie, 

z zastrzeżeniem treści pkt. 13 Zaproszenia. 

14.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności 

przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych  

i informacji. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ 

na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie 

odrzuceniem oferty, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. 

14.5. Zamawiając zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych ze wszystkimi lub 

wybranymi Wykonawcami. 

 

15. Wybór oferty, zawiadomienie o wyniku postępowania. 

 

15.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w zaproszeniu do składania ofert, kierując się zasadami dokonywania 

wydatków  



 

w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem należytej staranności, zapewniając realizację 

zasady jawności, konkurencyjności, równego traktowania oferentów oraz uzyskiwania 

najkorzystniejszych cen. 

15.2. Informację o wybranej ofercie lub o niedokonaniu wyboru żadnej oferty Zamawiający 

zamieszcza na swojej stronie internetowej.  

15.3. Zgodnie z treścią pkt 2.3. Zaproszenia Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru 

jakiejkolwiek oferty w niniejszym postępowaniu. 

 

16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

 

O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana w ramach danej części Zamówienia jako najkorzystniejsza. 

 

 

17. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Ustawie Prawo zamówień 

publicznych.   

 

 

18. RODO 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 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 danych osobowych wskazanych w ofercie jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wieliczce, z siedzibą: ul. Sienkiewicza 13, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym 
przez Dyrektora Panią Ryszardę Zakrzewską – Zachwieja. 

 Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby oraz pod adresem e-mail: 
sekretariat@pcpr-wieliczka.pl, 

 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod 
adresem e-mail: iod@iods.pl,  

 Dane osobowe wskazane w ofercie przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, a także w celu zawarcia i realizacji umowy z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wieliczce, w przypadku wybrania oferty - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b 
RODO, 

 Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także podmioty 
przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów,  

 Odbiorcą danych osobowych może być także Instytucja Zarządzająca i Pośredniczącą w 
ramach realizacji projektu „”Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce”  nr 
RPMP.09.02.02-12-0495/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego” 

mailto:sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
mailto:iod@iods.pl


 

 Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 
zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wieliczce; 

 Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia oferty i jest wymogiem 
określonym  w przepisach prawa, związanych z udziałem w postępowaniu prowadzonym w 
oparciu o zasadę konkurencyjności;   

 W odniesieniu do danych osobowych wskazanych w ofercie decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, 
 Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora posiada prawo do: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 osoba 

uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO; 
 Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie przysługuje: 

− 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.  

19. Informacje dodatkowe 

1. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 
Rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający 
może żądać  od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających 
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679,nie 
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

   

 

20. Wykaz załączników do Zaproszenia. 

 

Załącznikami do Zaproszenia są następujące wzory: 

 

Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika 

Załączniki nr 1A/1B Wzór Formularza ofertowego odpowiednio dla części I oraz II Zamówienia 

Załączniki nr 1a/1b 
Formularz cenowy ( w tym Opis przedmiotu zamówienia ) odpowiednio dla części I 

oraz II Zamówienia 



 
Załącznik nr 1A do Zaproszenia 

 

 

 

 

 

Nr faxu:………………………….. 

Adres e-mail………………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY  

DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn. Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz z 

oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, oferuję(emy) wykonanie zamówienia za następującą cenę ofertową: 

 

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia: _______________________________________ zł 

 

Słownie : …………………………………………………………………………………… 

 

Oświadczam(y), że: 

1. dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminach określonych w pkt. 4 Zaproszenia, 

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zaproszenia i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej 

zawarte, 

4. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………. ( okres związania 

ofertą nie może być krótszy niż 30 dni od dnia złożenia ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu 

związania ofertą, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni). 

5. w przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z niniejszy zapytaniem ofertowym 

oraz oświadczam, iż zostam/łem poinformowana/y o przysługujących mi prawach (pkt 18 Zapytania ofertowego), 

w szczególności o prawie do cofnięcia ww. zgody. 

 

* (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – 

punkt 7 można wykreślić.) 

 

Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

_____________, dn.___________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 



 
Załącznik nr 1B do Zaproszenia 

 

 

 

 

Nr faxu:………………………….. 

Adres e-mail………………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY  

DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA 

 
Ja(my), niżej podpisany(i) _________________________________________________________________________, 

 

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy: ____________________________________________________________, 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn. „Dostawa sprzętu biurowego oraz komputerowego wraz 

z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzenie w Wieliczce”, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu, oferuję(emy) wykonanie zamówienia za następującą cenę ofertową: 

 

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia: _______________________________________ zł 

 

Słownie: ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Oświadczam(y), że: 

1. dostawa stanowiąca przedmiot zamówienia zostanie wykonana w terminach określonych w pkt. 4 Zaproszenia, 

2. w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

3. Wykonawca zapoznał się z treścią Zaproszenia i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej 

zawarte, 

4. Wykonawca uważa się za związanego niniejszą ofertą do dnia ………………………………. ( okres związania 

ofertą nie może być krótszy niż 30 dni od dnia złożenia ofert. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże terminu 

związania ofertą, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni). 

5. w przypadku przyznania Wykonawcy zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 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 (dalej RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu związanym z niniejszy zapytaniem ofertowym 

oraz oświadczam, iż zostam/łem poinformowana/y o przysługujących mi prawach (pkt 18 Zapytania ofertowego), 

w szczególności o prawie do cofnięcia ww. zgody. 

 

* (W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczące lub 

zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO – 

punkt 7 można wykreślić.) 

 

Świadom(i) odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczam(y), że załączone do oferty dokumenty 

opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

_____________, dn.___________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 

pieczęć Wykonawcy 
 

 



 

        
 

Załącznik nr 1a do Zaproszenia 

 

Formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia  

dla części I zamówienia 

 

1) Laptop   

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie modelu, 

itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany  

3  ………%  

  laptop: ……………………….. 
 
system operacyjny: 
…………………………………… 
 
ilość punktów procesora w 
teście PassMark CPU  Mark: 

……………………………………… 

 
Parametry minimalne: 

L.p. Nazwa komponentu  opis   

1.  Procesor Procesor o średniej wydajności ocenianej w teście PassMark CPU  Mark minimum 
5000  punktów  (wynik testu zaproponowanego procesora musi znajdować się na 
stronie: www.cpubenchmark.net). Procesor musi osiągnąć określony powyżej 
wynik na dzień upływu terminu składania ofert.  

2.  Dysk twardy  SSD, minimum 240GB 

3.  Pamięć operacyjna  minimum 8GB 

4.  Przekątna ekranu minimum 15,6” 

5.  Rozdzielczość ekranu minimum 1920x1080 (FullHD) 

6.  Klawiatura - klawiatura (układ QWERTY) 

7.  Łączność - wbudowany port LAN 10/100 Mbps 
- wbudowane WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac 
- moduł Bluetooth 

8.  Porty i złącza - min. 3 x port USB (w tym co najmniej 2 x USB 3.1)  
- 1 x HDMI 
- port zasilania 
- 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), nagrywarka CD/DVD 

9.  Zainstalowany 
system operacyjny 

Microsoft Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej – lub równoważny. Przez 
równoważny rozumie się spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej specyfikacji. 

10. Multimedia  - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowany głośnik stereo,  
-mikrofon oraz kamera wbudowane górnej części obudowy matrycy,  
 

11. Bateria i zasilanie  - bateria min. 32Wh, 
- w zestawie zasilacz 

12. Mysz typ: bezprzewodowa, optyczna, rozdzielczość: przynajmniej 800 dpi 

13. Torba czarna, wymiarami pasująca do laptopa 

14. Gwarancja dotycząca 
laptopa 

minimum 24 miesiące.  

 
 
 
 
 

http://www.cpubenchmark.net/


 

2) Drukarka  

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa 

handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie 

modelu, itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

1  ………%  

  

 

 
Parametry minimalne: 

L.p. Nazwa komponentu opis  

1.  Typ urządzenia Drukarka laserowa, wyświetlacz LCD, pełny toner podstawowy/startowy 

2.  Wydruk Monochromatyczny, format A4, rozdzielczość minimum 1200x1200 DPI, 
automatyczny druk dwustronny 

3.  Szybkość druku  Minimum 36 str. min. 

4.  Czas wydruku 
pierwszej strony  

Nie więcej niż 9 s. 

5.  waga Nie więcej niż 13 kg. 

6.  Łączność  LAN, USB, WiFi 

7.  Gwarancja  minimum 24 miesiące. 

 
3) Monitor interaktywny ( dostawa wraz z montażem) 

 

Cena za MONITOR ( bez montażu) 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa 

handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie 

modelu, itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

1  ………%  

  

 

 
Cena za MONTAŻ: 

ilość Cena netto Stawka Vat Cena brutto 

1  ………%  

 
 
 
Parametry minimalne: 
-Panel LED min 55 cali, dotykowy 
- rozdzielczość 4K (3840 x 2160) 



 

- odświeżanie 60 Hz, 
- możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu jednocześnie z kilku urządzeń, 
- możliwość bezprzewodowego przesyłania dźwięku, 
- możliwość aktualizacji oprogramowania monitora poprzez Internet 
- czas reakcji nie gorszy niż 9 ms 
- 10 punktów dotyku 
- kontrast nie gorszy niż 4000:1 
- kąt widzenia 178 st. 
- żywotność panelu  30 000 h. 
- wzmocniona szyba przednia ze szkła hartowanego o grubości min. 4 mm. 
- czas reakcji dotyku nie gorszy niż 15 ms 
- porty: 2xUSB, RJ-45, USB 3.0, VGA, 2xHDMI 2.0, slot OPS, karta pamięci,  
-Wbudowane głośniki 2 x 10W 
-Możliwość montażu na ścianie ( uchwyt w zestawie) 
-System Android wersja nie starsza niż 7.0 lub równoważny, moduł systemu:  procesor min. 2 
rdzeniowy, RAM min. 2 GB, ROM min. 16 GB. 
-W zestawie pilot 
-Gwarancja 24 miesiące 
-Wykonawca dokona montażu monitora w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie 
miasta Wieliczka. Zamawiający przewiduje możliwość osobnej dostawy sprzętu a w 
późniejszym terminie jego montażu ( wówczas za montaż zostanie wystawiona osobna FV) 

 

 

 

 
________, dn._________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do specyfikacji 
  

Wymagania dot. zainstalowanego systemu operacyjnego:  
Typ licencji: najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania 
ofert 
Okres licencji: bezterminowa 
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
Nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu oraz z możliwością zainstalowania 
niższych wersji systemu wspieranych przez producenta. 
Upgrade systemu 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 IPv4 i IPv6. 



 

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 służąca 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. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem 
„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 
15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
17. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. 
19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 
reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących 
2 ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 
23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji. 
24. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych 
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 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. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 
3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory 
sieciowej, udostępniania plików itp.). 
37. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
38. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta 
systemu i dotyczący opieki technicznej. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i 
poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na 
jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 



 

        
 

Załącznik nr 1b do Zaproszenia 

 

Formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia  

dla części II zamówienia 

1) Laptop  

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie modelu, 

itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany  

5  ………%  

  laptop: ……………………….. 
 
system operacyjny: 
…………………………………… 
 
ilość punktów procesora w 
teście PassMark CPU  Mark: 

……………………………………… 

 
Parametry minimalne: 

L.p. Nazwa komponentu  opis   

10.  Procesor Procesor o średniej wydajności ocenianej w teście PassMark CPU  Mark minimum 
5000  punktów  (wynik testu zaproponowanego procesora musi znajdować się na 
stronie: www.cpubenchmark.net). Procesor musi osiągnąć określony powyżej 
wynik na dzień upływu terminu składania ofert. 

11.  Dysk twardy  SSD, minimum 240GB 

12.  Pamięć operacyjna  minimum 8GB 

13.  Przekątna ekranu minimum 15,6” 

14.  Rozdzielczość ekranu minimum 1920x1080 (FullHD) 

15.  Klawiatura - klawiatura (układ QWERTY) 

16.  Łączność - wbudowany port LAN 10/100 Mbps 
- wbudowane WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac 
- moduł Bluetooth 

17.  Porty i złącza - min. 3 x port USB (w tym co najmniej 2 x USB 3.1)  
- 1 x HDMI 
- port zasilania 
- 1 port audio typu combo (słuchawki i mikrofon), nagrywarka CD/DVD 

18.  Zainstalowany 
system operacyjny 

Microsoft Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej – lub równoważny. Przez 
równoważny rozumie się spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej specyfikacji. 

10. Multimedia  - karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowany głośnik stereo,  
-mikrofon oraz kamera wbudowane górnej części obudowy matrycy,  
 

11. Bateria i zasilanie  - bateria min. 32Wh, 
- w zestawie zasilacz 

12. Mysz typ: bezprzewodowa, optyczna, rozdzielczość: przynajmniej 800 dpi 

13. Torba czarna, wymiarami pasująca do laptopa 

14. Gwarancja dotycząca 
laptopa 

minimum 24 miesiące.  

 
 
 
 
 
 



 

2) Drukarka  

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa 

handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie 

modelu, itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

6  ………%  

  

 

 
Parametry minimalne: 

L.p. Nazwa komponentu opis  

8.  Typ urządzenia Drukarka laserowa, wyświetlacz LCD, pełny toner podstawowy/startowy 

9.  Wydruk Monochromatyczny, format A4, rozdzielczość minimum 1200x1200 DPI, 
automatyczny druk dwustronny 

10.  Szybkość druku  Minimum 36 str. min. 

11.  Czas wydruku 
pierwszej strony  

Nie więcej niż 9 s. 

12.  waga Nie więcej niż 13 kg. 

13.  Łączność  LAN, USB, WiFi 

14.  Gwarancja  minimum 24 miesiące. 

 
 
3) Zestaw komputerowy  

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie modelu, 

itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

2  ………%  

  Oznaczenie procesora: 
……………………….. 
 
Rodzaj i pojemność dysku 
twardego 
………..………………. 
 
Wielkość pamięci operacyjnej: 
……………. 
 
System operacyjny: 
………………………….. 
 
ilość punktów procesora w 
teście PassMark CPU  Mark: 

……………………………………… 

 

 
 
 
 
 



 

Parametry minimalne: 
L.p. Kryterium opis  

1)  Procesor Procesor o średniej wydajności ocenianej w teście PassMark CPU  Mark minimum 
7000  punktów  (wynik testu zaproponowanego procesora musi znajdować się na 
stronie: www.cpubenchmark.net). Procesor musi osiągnąć określony powyżej 
wynik na dzień upływu terminu składania ofert. 

2)  Dysk twardy SSD minimum 400 GB 

3)  Pamięć operacyjna  minimum 16 GB 

4)  Łączność - wbudowany port LAN 10/100 Mbps 
- wbudowane WI-FI 802.11 a/b/g/n/ac 
- moduł Bluetooth 

5)  Porty i złącza - min. 6 x port USB (w tym co najmniej 2 x USB 3.1)  
- HDMI 
- VGA (D-sub) 
- port zasilania 
- port audio typu combo (słuchawki i mikrofon) 
- RJ-45 (LAN) 
- nagrywarka CD/DVD 

6)  System operacyjny i 
oprogramowanie. 

Microsoft Windows 10 Pro w polskiej wersji językowej – lub równoważny. Przez 
równoważny rozumie się spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do 
niniejszej specyfikacji. 

7)  Multimedia  karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,  
 

8)  Zasilacz, Obudowa okablowanie niezbędne do uruchomienia komputera 

9)  Mysz typ: bezprzewodowa, optyczna, rozdzielczość: przynajmniej 800 dpi 

10)  Klawiatura typ: bezprzewodowa 
- klawiatura (układ QWERTY) 
- diody LED sygnalizujące wciśnięcie klawiszy: Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock 

11)  Monitor -okablowanie, zasilacz w zestawie 
-przekątna ekranu minimum 20” 
-rozdzielczość minimum 1920x1080 (FullHD) 

12)  Gwarancja  minimum min. 24 miesiące.  

 

4) Tablet 

 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena 
razem 
netto 

Cena 
razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie modelu, 

itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

1  ………%  

  

 

Parametry minimalne: 

Wyświetlacz: 10.5"(+/- 0,2") 2560 x 1600px,  
Pamięć wbudowana [GB]:  64 
Wielkość pamięci RAM [GB]:  4 
Procesor:  8-rdzeniowy 
Pojemność akumulatora [mAh]: 7040 
Rodzaj akumulatora: Litowo-jonowy 
zainstalowany system operacyjny 
Komunikacja: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, Moduł GPS 



 

Złącza:  USB, Złącze słuchawkowe 
Obsługiwane karty pamięci: Micro SD 
Czujniki: Akcelerometr, Czujnik światła, Żyroskop,  Magnetometr. 
 
W zestawie etui z klawiaturą, kompatybilne z tabletem 
Interfejs: Bluetooth 
Dodatkowe informacje: Funkcja podstawki, Funkcja etui, Wybudzanie tabletu 
 
 
5) Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne: 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa 

handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie 

modelu, itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

1  ………%  

  

 

 
Parametry minimalne: 
L.p. Nazwa komponentu opis  

1.  Typ urządzenia Drukarka laserowa z funkcją skanera oraz ksero, wyświetlacz LCD,  pełny toner 
podstawowy/startowy 

2.  Wydruk i inne 
parametry 

Monochromatyczny, format A4, rozdzielczość minimum 600x600 DPI, automatyczny 
skaner oraz ksero dwustronne, skanowanie w kolorze, skanowanie do e-maila, 
skanowanie do plików w formacie min.: PDF, JPEG, TIFF, maksymalna gramatura 
nośników nie mniejsza niż 160 g/m2, miesięczne obciążenie nie mniejsze niż 80 000 
stron. 

3.  Szybkość druku  Minimum 38 str. min. 

4.  Czas wydruku 
pierwszej strony  

Nie więcej niż 9 s. 

5.  waga Nie więcej niż 18 kg. 

6.  Łączność  LAN, USB, WiFi 

7.  Gwarancja  minimum 24 miesiące. 

 
 
6) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe: 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa 

handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie 

modelu, itp.  
Pozwalające jednoznacznie 
stwierdzić jaki produkt jest 

oferowany 

1  ………%  

  

 

 
 
 



 

Parametry minimalne: 
L.p. Nazwa komponentu opis  

1.  Typ urządzenia Drukarka laserowa z funkcją skanera oraz ksero, wyświetlacz LCD,  pełne tonery 
podstawowe/startowe 

2.  Wydruk i inne 
parametry 

Wydruk w kolorze, format A4, rozdzielczość minimum 600x600 DPI, automatyczny 
druk oraz skaner dwustronny, skanowanie do e-maila, skanowanie do plików w 
formacie min.: PDF, JPEG, TIFF, maksymalna gramatura nośników nie mniejsza niż 
160 g/m2, miesięczne obciążenie nie mniejsze niż 50 000 stron. 

3.  Szybkość druku 
mono i kolor 

Minimum 25 str. min. 

4.  Czas wydruku 
pierwszej strony 
mono i kolor 

Nie więcej niż 16 s. 

5.  waga Nie więcej niż 32 kg. 

6.  Łączność  LAN, USB, 

7.  Gwarancja  minimum 24 miesiące. 

 
7) Pakiet biurowy: 

ilość Cena 
jednostkowa 

netto 

Stawka 
Vat 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Cena razem 
netto 

Cena razem 
brutto 

Wskazanie przedmiotu  
( nazwa 

handlowa/producent/ 
dokładne oznaczenie 

modelu, itp.  
Pozwalające 

jednoznacznie stwierdzić 
jaki produkt jest oferowany 

10  ………%  
  

 

 
 
Pakiet biurowy Microsoft Office 2019 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm PL lub 
równoważny. Typ produktu: Naklejka na komputer zawierająca nazwę oprogramowania oraz 
klucz produktu. Licencja bezterminowa. Przez równoważność rozumie się pakiet biurowy 
spełniający wymagania określone w załączniku nr 2 do specyfikacji. 
 
 
 
 
________, dn._________,  ______________________________________________________________ 

(podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 
 
 

Załącznik nr 1 do specyfikacji  
 
Wymagania dot. zainstalowanego systemu operacyjnego:  
Typ licencji: najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z dnia składania 
ofert 
Okres licencji: bezterminowa 
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
Nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu oraz z możliwością zainstalowania 
niższych wersji systemu wspieranych przez producenta. 
Upgrade systemu 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 IPv4 i IPv6. 
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 służąca 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. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem 
„uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 
15. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 
16. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi. 
17. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 
18. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. 
19. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 
20. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 
reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 
21. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących 
2 ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 
22. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. 
23. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 
wskazanych aplikacji. 
24. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych 
polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 
25. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 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. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 
komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 
3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory 
sieciowej, udostępniania plików itp.). 
37. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). 
38. Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta 
systemu i dotyczący opieki technicznej. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i 
poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na 
jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 
 
 

Załącznik nr 2 do specyfikacji  
 
Typ licencji: komercyjna - najnowsza aktualna wersja oferowana przez producenta systemu z 
dnia składania ofert. 
Naklejka na komputer zawierająca nazwę oprogramowania oraz klucz produktu. 
Pakiet biurowy spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 
dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB 
przestrzeni adresowej. 
2. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: 
1. pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, z możliwością przełączania wersji 
językowej interfejsu na język angielski, 
2. możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active 
Directory), 
3. użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być 
automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby 
oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się; 
4. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 
technicznych. 
3. Wykorzystanie tej samej licencji na komputerze stacjonarnym oraz na komputerze 
przenośnym Zamawiającego. 
4. Możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego). 
5. Możliwość zdalnej instalacji pakietu poprzez zasady grup (GPO). 
6. Całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów i podręcznej pomocy 
technicznej w pakiecie. 
7. Prawo do (w okresie przynajmniej 5 lat) instalacji udostępnianych przez producenta poprawek 
w ramach wynagrodzenia. 
8. Możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych: w wypadku 
nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji spowodowanego zanikiem prądu. 
9. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w 
ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: 
1. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
2. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej 
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526), 
3. pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 



 

10. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb 
Zamawiającego. 
11. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające 
automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język 
makropoleceń, język skryptowy). 
12. Do aplikacji pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
13. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 
1. edytor tekstów, 
2. arkusz kalkulacyjny, 
3. narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, 
4. narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, 
5. narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami 
i zadaniami), 
6. narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie 
urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR. 
7. Aplikacja do obsługi baz danych 
14. Bezpieczeństwo i poufność danych: 
1. obsługa w ramach standardu formatu podpisu elektronicznego, możliwe wielokrotne 
podpisywanie dokumentu przez różnych użytkowników, 
2. mechanizmy zarządzania prawami do "konsumpcji" treści dokumentów oraz poczty 
elektronicznej, w tym ograniczanie praw do czytania i edycji, drukowania i kopiowania treści 
oraz kontrolowanie terminu wygaśnięcia dokumentu, wraz z towarzyszącym w/w mechanizmom 
silnym szyfrowaniem treści dokumentu. 
3. możliwość blokowania treści dokumentu przed edycją przez osoby nieuprawnione wraz z 
udostępnianiem nazwanym użytkownikom do edycji wybranych fragmentów dokumentu. 
4. w pełni zarządzane i zautomatyzowane mechanizmy dystrybucji i instalacji pakietu biurowego 
na stacje robocze użytkowników, wraz z mechanizmami samo diagnostyki i samo naprawiania 
się aplikacji na stacjach roboczych. 
Edytor tekstów musi umożliwiać: 
1. 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, 
2. wstawianie oraz formatowanie tabel, 
3. wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, 
4. wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), 
5. automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, 
6. automatyczne tworzenie spisów treści, 
7. formatowanie nagłówków i stopek stron, 
8. śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie, 
9. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
10. określenie układu strony (pionowa/pozioma), niezależnie dla każdej sekcji dokumentu, 
11. wydruk dokumentów, 
12. wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z 
arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, 
13. pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2007 lub Microsoft Word 
2010, 2013 i 2016 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i 
atrybutów dokumentu, 
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14. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji, 
15. wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi 
umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, 
zgodnie z obowiązującym prawem, 
16. wymagana jest dostępność mechanizmów umożliwiających podpisanie podpisem 
elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego 
zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. 
Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: 
1. tworzenie raportów tabelarycznych, 



 

2. tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, 
3. tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły 
przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na 
danych finansowych i na miarach czasu, 
4. tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych 
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 
5. obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. 
Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie 
problemów optymalizacyjnych, 
6. tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 
wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 
7. wyszukiwanie i zamianę danych, 
8. wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, 
9. nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, 
10. nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, 
11. formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, 
12. zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, 
13. zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania 
Microsoft Excel 2007 oraz Microsoft Excel 2010, 2013 i 2016, z uwzględnieniem poprawnej 
realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, 
14. zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem 
modyfikacji. 
15. możliwość automatycznego odświeżania danych pochodzących z Internetu w arkuszach 
kalkulacyjnych 
Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: 
1. przygotowywanie prezentacji multimedialnych, 
2. prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, 
3. drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, 
4. zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, 
5. nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, 
6. opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, 
7. umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i 
wideo, 
8. umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, 
9. odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym 
arkuszu kalkulacyjnym, 
10. możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, 
11. prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze 
lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, 
12. pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS 
PowerPoint 2007, MS PowerPoint 2010, 2013, 2016. 
Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: 
1. tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych, 
2. tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, 
katalogów, 
3. edycję poszczególnych stron materiałów, 
4. podział treści na kolumny, 
5. umieszczanie elementów graficznych, 
6. wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej, 
7. płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji, 
8. eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF, 
9. wydruk publikacji, 
10. możliwość przygotowywania materiałów do wydruku w standardzie CMYK. 
Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami 
i zadaniami) musi umożliwiać: 
1. pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 
2. przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem 
efektywnej kompresji danych, 



 

3. filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i 
bezpiecznych nadawców, 
4. tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, 
5. automatyczne grupowanie wiadomości poczty o tym samym tytule, 
6. tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych 
katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, 
7. oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla 
nadawcy i adresatów, 
8. mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie, 
9. zarządzanie kalendarzem, 
10. udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień 
użytkowników, 
11. przeglądanie kalendarza innych użytkowników, 
12. zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne 
wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, 
13. zarządzanie listą zadań, 
14. zlecanie zadań innym użytkownikom, 
15. zarządzanie listą kontaktów, 
16. udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, 
17. przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, 
18. możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników, 
19. możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym mechanizmu MAPI 
poprzez http. 
Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta 
systemu i dotyczący opieki technicznej. Wymagane jest prawo do instalacji aktualizacji i 
poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie przez producenta na 
jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat. 


