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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia 

kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, 

Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi. 

 

Część I – Dostawa sprzętu IT – pozycja 1 – 9  
Część II – Dostawa sprzętu  audio – pozycja 10  
Część III –Dostawa sprzętu biurowego – pozycja 11-15 
 
Kody CPV: 
Główny: 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 
 
Kody uzupełniające: 
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe 

 

Termin realizacji 

Termin realizacji: 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
 

Miejsce dostawy ( i instalacji)  

Zespół Szkół Ekonomii i Usług 
im. Natalii Gąsiorowskiej 

93-533 Łódź 
ul. Astronautów 19 

e mail: projekt_azymut@op.pl 
 

Gwarancja 

Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi dla sprzętu: 
Część 1  
pod:  

 poz.  1, 2, 3, 5, 9 – wynosi 24 miesiące  
 poz. 4 – wynosi 24 miesiące gwarancji producenta, minimum 12 miesięcy gwarancji na 

baterię. 
 poz. 6 – wynosi 60 miesięcy  

mailto:projekt_azymut@op.pl
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 poz. 7, 8 – wynosi 36 miesięcy  
 

Część 2  
 poz. 10 – wynosi 24 miesiące  

Cześć 3  
 poz. 11,12,13,14,15 – wynosi 24 miesiące  

 
Uwaga: 
Wykonawca może zadeklarować dłuższe okresy gwarancji i jakości, a za stosowne wydłużenie 

otrzyma odpowiednią liczbę punktów w Kryterium pozacenowym: „Przedłużenie gwarancji jakości i 
rękojmi”. 

 

Przedmiot zamówienia  

Przedmiot zamówienia ma być sprawny techniczny, fabrycznie nowy, wolny do wad i dopuszczony do 
obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

Wykonawca winien dostarczyć sprzęt oraz zainstalować (zamontować) go.  
Uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania , dokonywane w celu wykonania 
przedmiotowego zamówienia publicznego, nie może naruszać praw własności intelektualnej żadnej 
osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 
r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013, poz.1410),oraz innymi 
obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania 
dołączone do oprogramowania i inne elementy oprogramowania muszą być oryginalne. 

 

 

1.  Monitor 
komputerowy 
o 
minimalnych 
parametrach: 

przekątna co najmniej 21,5 cali  
typ matrycy matowa  
rodzaj matrycy TN  
rodzaj podświetlenia LED  
rozdzielczość nominalna min. 1920 x 1080  
Wymagane złącza: 
analogowe złącze D-Sub 15-pin 
cyfrowe złącze DVI  
porty wejścia/wyjścia 1 x HDMI  
jasność matrycy co najmniej 200  
czas reakcji plamki max. 5 ms  
kąt widzenia pion ok. 65 °  
kąt widzenia poziom ok. 90 °  
ilość wyświetlanych kolorów min. 16.7 mln  
Gwarancja min. 24 miesiące  

2 sztuki 
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2.  Komputer 
stacjonarny o 
minimalnych 
parametrach: 

Procesor: Procesor (4 rdzeniowy), 64 Bit, 3,2 
GHz  
Pamięć RAM: 2x4GB + 2 wolne sloty 
Płyta główna  
- obsługa procesorów czterordzeniowych 
- zintegrowana karta dźwiękowa 
- zintegrowana karta graficzna 
- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 
- gniazda rozszerzeń (min): 
 1x PCI Express x16 
 1x PCI 
- obsługa pamięci DDR3 
- 4 sloty pamięci 
- max pamięć 32GB Dual-Chanel 
- złącza napędów: 
 min. 4x SATAIII 
- złącza zewnętrzne: 
 D-Sub 
 DVI-D 
 HDMI 
 1x PS/2 
 2x USB 2.0 
 2x USB 3.0 
 RJ-45 
 Audio 
 Obsługa złącza RS232  
HDD: Minimum 1TB 7200 obr/min 64MB cache  
Napęd DVD: Wewnętrzna nagrywarka Multi 
DVD+/-RW/RAM  
Obudowa: Kompatybilność z ATX microATX. 
Typ obudowy MidiTower 
Gniazda na panelu przednim: mikrofonowe 
 Słuchawkowe 
 2xUSB  
Zasilacz: minimum 550W Silent z filtrem PFC  
Mysz: Przewodowa USB, laserowa, czułość min 
1000 dpi, dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako 
trzeci przycisk 
Klawiatura: Przewodowa USB w układzie US 
System operacyjny: 64-bitowy system 
operacyjny wyprodukowany w roku 2015 lub 
nowszy umożliwiający: 
  - przyłączenie komputera i integrację w 
domenie Active Directory; 

2 sztuki 
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  - administrowanie komputerem za pomocą 
usługi katalogowej  z wykorzystaniem zasad 
grup (GPO). 
  - instalację i bezproblemowe korzystanie z 
będącego w zasobach zamawiającego 
oprogramowania Autocad, Photoshop, MS 
Access, MS Powerpoint. 
Pakiet biurowy: Wersja językowa: polska 
Obszar zastosowań: edukacja, administracja 
Typ licencji: edukacyjna (EDU) 
Zapewnia zapis dokumentów w chmurze. 
Nośnik: DVD lub USB 
Gwarancja min: 24 miesiące  

3.  Komputer 
przenośny o 
minimalnych 
parametrach: 

typu notebook z ekranem matrycy matowej lub 
błyszczącej o przekątnej min. 15 o rozdzielczości 
co najmniej 1366x768. 
Procesor dedykowany do pracy w komputerach 
przenośnych, minimum 2 rdzeniowy, taktowany 
zegarem co najmniej 2,0 GHz, pamięć cache CPU 
co najmniej 3 MB. 
Minimum 4GB (1x4GB), DDR3. 
Dysk twardy minimum 1000GB SATA, 5400 
obr./min. 
Zintegrowana z procesorem. 
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. 
Wbudowane 2 głośniki stereo. 
Wbudowany mikrofon. 
Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ-45 
zintegrowany z płytą główną. 
WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą 
główną. 
Bateria litowo - jonowa o pojemności min. 3000 
mAh 
W zestawie zasilacz do notebooka. 
Klawiatura w układzie QWERTY, polskie znaki 
zgodne z układem MS Windows ,,polski 
programistyczny". 
Zintegrowana kamera internetowa. 
Wbudowane porty i złącza: VGA lub HDMI, USB, 
czytnik kart pamięci SD, SDHC, złącze RJ-45 
(podłączenie sieci lokalnej). 
Napęd optyczny DVD+/-RW DL (wewnętrzny). 
Współdzielone złącze słuchawkowe stereo i 
złącze mikrofonowe tzw. combo. 

1 sztuka 
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Obudowa wyposażona w diody informujące 
użytkownika o włączonym lub wyłączonym 
module WiFi oraz rozładowanej baterii. 
Urządzenie wskazujące: Touch Pad (płytka 
dotykowa). 
Moduł Bluetooth. 
Pakiet biurowy: Wersja językowa: polska 
Obszar zastosowań: edukacja, administracja 
Typ licencji: edukacyjna (EDU) 
Zapewnia zapis dokumentów w chmurze. 
Nośnik: DVD lub USB 
System operacyjny wyprodukowany w roku 
2015 lub nowszy umożliwiający: 
- przyłączenie komputera i integrację w domenie 
Active Directory; 
- administrowanie komputerem za pomocą 
usługi katalogowej z wykorzystaniem zasad grup 
(GPO). 
- instalację i bezproblemowe korzystanie z 
będącego w zasobach zamawiającego 
oprogramowania MS Access, MS Powerpoint 
Liczba użytkowników: max. 1 
Liczba stanowisk: 1 
Wersja: Polska 
Nośnik: DVD lub USB 
Torba dopasowana do wymiarów notebooka. 
Mysz optyczna bezprzewodowa ze złączem USB 
min. 2 przyciski + rolka. 
Gwarancja min. 24 miesiące 

4.  Komputer 
przenośny o 
minimalnych 
parametrach: 

typu notebook z ekranem matrycy matowej lub 
błyszczącej o przekątnej min. 15 o rozdzielczości 
co najmniej 1366x768. 
Procesor dedykowany do pracy w komputerach 
przenośnych, minimum 2 rdzeniowy, taktowany 
zegarem co najmniej 1,8 GHz, pamięć cache CPU 
co najmniej 2 MB. 
Pamięć operacyjna: Minimum 4GB (1x4GB), 
DDR3. 
Dysk twardy minimum 500GB SATA, 5400 
obr./min. 
Karta graficzna zintegrowana z procesorem. 
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. 
Wbudowane 2 głośniki stereo. 
Wbudowany mikrofon. 

15 sztuk 



 
 

Projekt „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku  
technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

 

Karta sieciowa: Port sieci LAN 10/100/1000 
Ethernet RJ-45 zintegrowany z płytą główną. 
WLAN 802.11 b/g/n, zintegrowany z płytą 
główną. 
Bateria litowo - jonowa o pojemności min. 3000 
mAh 
W zestawie zasilacz do notebooka. 
Klawiatura w układzie QWERTY, polskie znaki 
zgodne z układem MS Windows ,,polski 
programistyczny". 
Zintegrowana kamera internetowa. 
Wbudowane porty i złącza: VGA lub HDMI, USB, 
czytnik kart pamięci SD, SDHC, złącze RJ-45 
(podłączenie sieci lokalnej). 
Napęd optyczny DVD+/-RW DL (wewnętrzny). 
Współdzielone złącze słuchawkowe stereo i 
złącze mikrofonowe tzw. combo. 
Obudowa wyposażona w diody informujące 
użytkownika o włączonym lub wyłączonym 
module WiFi oraz rozładowanej baterii. 
Urządzenie wskazujące: Touch Pad (płytka 
dotykowa). 
Moduł Bluetooth. 
Wersja językowa: polska 
Pakiet biurowy: Obszar zastosowań: edukacja, 
administracja 
Typ licencji: edukacyjna (EDU) 
Zapewnia zapis dokumentów w chmurze. 
Nośnik: DVD lub USB 
System operacyjny wyprodukowany w roku 
2015 lub nowszy umożliwiający: 
- przyłączenie komputera i integrację w domenie 
Active Directory; 
- administrowanie komputerem za pomocą 
usługi katalogowej z wykorzystaniem zasad grup 
(GPO). 
- instalację i bezproblemowe korzystanie z 
będącego w zasobach zamawiającego 
oprogramowania MS Access, MS Powerpoint 
Liczba użytkowników: max. 1 
Liczba stanowisk: 1 
Wersja: Polska 
Nośnik: DVD lub USB 
Torba dopasowana do wymiarów notebooka. 
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Mysz optyczna bezprzewodowa ze złączem USB 
min. 2 przyciski + rolka. 
24 miesiące gwarancji producenta, minimum 12 
miesięcy gwarancji na baterię. 

5.  Tablet o 
minimalnych 
parametrach: 

Przekątna wyświetlacza 8 cali, rozdzielczość 
1280 x 800 pikseli, procesor 4 x 1,2 Ghz, pamięć 
Flash 8 GB + 16 GB karta SD, pamięć RAM 1GB, 
platforma Android lub Windows, technologia 
dotykowa pojemnościowy, typ wyświetlacza IPS, 
wi-fi, bluetooth, gniazda: micro SD, jack stereo 
3,5 mm, microUSB, waga maksymalnie 700 
gramów, pojemność akumulatora min 2500 
mAh, kamery 2 Mpix i 0,3 Mpix, ładowarka 
sieciowa. Gwarancja min. 24 miesiące 

15 sztuk 

6.  Tablica 
multimedialn
a o 
minimalnych 
parametrach: 

Powierzchnia aktywna 1. Powierzchnia 
wielodotykowa, może służyć jako tablica 
suchościeralna, powierzchnia matowa, nie 
skupiająca światła, twarda i odporna na 
uszkodzenia 
2. Możliwość przyczepiania magnesów do 
powierzchni tablicy 
3. Przekątna powierzchni roboczej min. 77 cali 
(min. 156 cm x 117 cm) 
Obsługa tablicy Dotykowa za pomocą palca 
lub pisaków nie posiadających żadnych 
elementów elektronicznych. Część aktywna 
tablicy (rejestrująca dotyk) stanowi integralny 
element konstrukcji. Nie dopuszcza sie 
zastosowania wszelkiego rodzaju przystawek 
elektronicznych symulujących tablicę 
interaktywną. 
Format obrazu 4:3 
Komunikacja z komputerem Za pomocą 
kabla USB 
Dodatkowe wyposażenie 1. Półka na pisaki lub 
uchwyt na pisaki montowany np. magnetycznie 
lub do ramy tablicy 
2. Minimum 3 pisaki interaktywne piszące w 
minimum 3 różnych kolorach 
3. Gąbka (wymazywacz) do ścierania tablicy 
4. Sterownik oraz oprogramowanie do tablicy 
(oprogramowanie w języku polskim) 
5. Instrukcja użytkownika w języku polskim 
5. Kabel USB do zasilania tablicy min. 6 m 

1 sztuka 
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6. Wskaźnik teleskopowy 
Dodatkowe funkcje Paski skrótów 
Inne wymagania 1. Tablica wyposażona w 
uchwyt umożliwiający jej montaż na ścianie, 
montaż w cenie. 
2. Deklaracja zgodności CE - należy dołączyć do 
oferty dokument potwierdzający spełnianie 
wymogu 
3. Autoryzowany, certyfikowany przez 
producenta serwis w Polsce 
Gwarancja minimum 60 miesięcy 

7.  Projektor 
multimedialn
y o 
minimalnych 
parametrach: 

Rodzaj Krótkoogniskowy 
Rozdzielczość rzeczywista minimum 1024 x 768 
Kontrast minimum 15 000:1 
Format matrycy 4:3 
Żywotność lampy minimum 5 000 h w pełnej 
jasności 
Jasność minimum 2700 ANSI Lumenów w pełnej 
jasności 
Technologia DLP 
Opcje łączności VGA, HDMI, mini Jack 
Głośność pracy Maksymalnie 36 dB 
Dodatkowe wyposażenie 1. Uchwyt sufitowy 
malowany proszkowo o udźwigu min 15 kg z 
możliwością regulacji projektorem we 
wszystkich płaszczyznach oraz ukryciem kabla 
wewnątrz uchwytu. W zestawie śruby 
montażowe.  
2. Przewód HDMI o minimum 10 m długości 
Dodatkowe wymagania Wbudowane głośniki 
(2W) 
Deklaracja zgodności CE 
Gwarancja minimum 36 miesięcy. Montaż w 
cenie. 

1 sztuka 
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8.  Projektor 
multimedialn
y o 
minimalnych 
parametrach: 

Technologia: DLP 
Rozdzielczość minimum 1280 x 800 (WXGA) 
Jasność minimum 3000 lm 
Kontrast minimum 15 000:1 
Moc lampy minimum 190 W 
3D Ready: Tak 
Minimalna odległość projekcji 1 metr 
Wejście audio - 1 szt. 
Wyjście audio - 1 szt. 
HDMI - 1 szt. 
VGA in (D-sub) - 1 szt. 
RS-232 - 1 szt. 
AC in (wejście zasilania) - 1 szt. 
W zestawie: Torba na projektor. Pilot. Kabel 
VGA. Kabel zasilający. Instrukcja. Baterie do 
pilota. 
Gwarancja min. 36 miesięcy 

1 sztuka 

9.  Urządzenie 
wielofunkcyjn
e: 

Rozdzielczość druku (dpi) Czerń: minimum 
600x1200 dpi. 
Kolor: minimum 600x1200 dpi. 
Prędkość druku Czerń: minimum 20 str./ 
min. 
Kolor: minimum 15 str./min. 
Automatyczny druk dwustronny Tak 
Skaner Tak.  
Rozdzielczość optyczna minimum 1200x1200 
Kopiarka Tak. 
Fax Tak. 
Złącza Minimum USB 2.0. 
Złącze Ethernet. 
Łączność bezprzewodowa WiFi. 
Inne wymagania: Możliwość pracy w sieci.  
Załączone wyposażenie: Przewód zasilający. 
Przewód USB. Płyta CD z oprogramowaniem. 
Instrukcja obsługi w języku polskim. 
Komplet standardowych oryginalnych wkładów 
atramentowych. 
Gwarancja min. 24 miesiące gwarancji. 

1 sztuka 

10.  Zestaw: 
nadajnik dla 
pilota/ 
przewodnika 
1 sztuka plus 
odbiorniki dla 

Transmisja cyfrowa w paśmie cyfrowym 863-
865 MHz lub 2400 – 2483 MHz 
Liczba kanałów Minimum 20 kanałów 
(nadawania i odbioru) 
Zasilanie akumulator Li-ION o minimum 1400 
mAh lub baterie alkaiczne AAA 

1 zestaw 
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turystów: 15 
sztuk 

Zasięg działania minimum 80 metrów 
Dodatkowe funkcje stabilny przekaz sygnału 
dźwiękowego, transmisja bez jakichkolwiek 
zakłóceń, krystalicznie czysty dźwięk, minimum 
3 poziomy głośności,  
Waga odbiornika z bateriami maksymalnie 90 
gramów 
Dodatkowe akcesoria Torba  lub walizka 
do przenoszenia i ładowania odbiorników i 
nadajników (specjalne komory do każdego 
urządzenia, w ilości min 15 szt., plus dodatkowa 
kieszeń na inne akcesoria),  
Kabel USB, 
Mikrofon nagłowny lub przyczepiany (np. do 
kołnierzyka) 
Gwarancja minimum 24 miesiące 

11.  Kamera 
cyfrowa o 
minimalnych 
parametrach: 

Rozdzielczość Minimum 2,51 Mpix, 
Rozdzielczość nagrywanego filmu minimum 2 
Mpix 
Zbliżenie optyczne Minimum 27 x 
Zbliżenie cyfrowe Minimum 90 x 
Stabilizator obrazu Elektroniczny lub optyczny 
Jakość zapisu Full HD (1080p) 
Oświetlenie Minimum 1 luks 
Kompresja obrazu AVCHD 
Zapis na kartach pamięci Micro SD, 
Micro SDHC, 
Micro SDXC. 
Dźwięk Dolby Digital 2.0 
Wyjścia HDMI, 
Złącze USB 2.0, 
Wyjście AV. 
Dodatkowe funkcje Ręczne ustawanie ostrości, 
Automatyczny balans bieli, 
Nagrywanie w trybie 16:9. 
Dodatkowe wyposażenie Akumulator litowo-
jonowy, 
Zasilacz sieciowy, 
Instrukcja obsługi w języku polskim, 
Kabel HDMI lub AV, 
Kabel USB. 
Gwarancja minimum 24 miesiące. 

1 sztuka 

12.  Niszczarka o 
minimalnych 

system cięcia 4x38 ścinki 
poziom tajności DIN3 

1 sztuka 
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parametrach: szybkość niszczenia 84 mm/s 
ilość jednorazowo ciętych kartek minimum 5 
kartek A4 80g/m2 
kosz minimum 12l 
Automatyczny start/stop, włącznik pracy ciągłej, 
funkcja cofania. 
Gwarancja na urządzenie min. 12 miesięcy, na 
noże min. 24 miesiące. 

13.  Telefon/fax o 
minimalnych 
parametrach: 

Typ termotransferowy 
Transmisja/Odbiór Rozsyłanie sekwencyjne, 
Transmisja opóźniona 
Pamięć minimum 15 stron 
Szybkość modemu minimum 9600 bps 
Funkcja kopiowania, 
Identyfikacja numeru dzwoniącego, 
Jednoprzyciskowe wybieranie co najmniej na 4 
numery, 
Telefon (słuchawka), 
Wbudowana książka telefoniczna na minimum 
50 pozycji  
Załączone wyposażenie Przewód zasilający. 
Instrukcja obsługi w języku polskim. 
Gwarancja minimum 24 miesiące. 

1 sztuka 

14.  Tablica 
suchościeraln
a o 
minimalnych 
parametrach: 

Tablica suchościeralna magnetyczna 
(lakierowana lub ceramiczna) o minimalnych 
wymiarach 2 metry x 1 metr. Tył tablicy 
wzmocniony blachą ocynkowaną. Rama z profilu 
aluminiowego. W zestawie z tablicą: komplet 
markerów, holder na markery, czyścik 
magnetyczny, magnesy (minimum12szt. X 
25mm). Elementy montażowe oraz montaż w 
cenie. 
Gwarancja minimum 24 miesiące. 

1 sztuka 

15.  Ekran o 
minimalnych 
parametrach: 

elektryczny w kasecie 
montowany do ściany 
format wyświetlania 16:9 
obszar wyświetlania minimum 120” 
wkręty montażowe w zestawie 
przewód zasilający 
gwarancja min. 24 miesiące  

1 sztuka 
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