
 
                                                                                

1 

 

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
I. PRACOWNIA POLIGRAFICZNYCH PROCESÓW 

PRZYGOTOWAWCZYCH 

 

 

 Nazwa Opis Ilość 

 

1. Komputer stacjonarny z 

monitorem graficznym i 

zainstalowanym 

oprogramowaniem 

- komputer markowy, klasy PC 

wyprodukowany przez jednego 

producenta z 3 letnią gwarancją,  

- płyta główna wyposażona w Socket 

1200, 

- Procesor min. sześciordzeniowy o 

częstotliwości min. 2.5 GHz,  

- pamięć RAM: min. 16 GB DDR4 z 

możliwością rozbudowy do 128 GB,  

- dysk twardy magnetyczny min. 2 TB   

- dysk SSD 1 TB,  

- napęd optyczny DVD +/- RW 

wewnętrzny,  

- karta sieciowa gigabit Ethernet,  

- karta grafiki GeforteRTX3060 PCI 

x16 GDDR6 6GB wyjście 

HDMl+DisplayPort, zgodna z 

DirectX 12 i OpenGL 4.6. 

- Złącza : 1x HDMI, 1 x Display Port, 

1 x RJ45, 1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ 

C, 1 x USB 3.2 (Gen2), 2 x USB 2 x 

USB 3.2 (Gen1), Audio, SPDIF out – 

minimum trzy załącza USB na 

panelu przednim,  

- Złącza na płycie głównej  1 x 

Audio, 1 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0), 1 

x USB 3.2 (Gen1) typ C, 2 x gniazdo 

M.2, 2 x USB 3.2 (Gen1),  

- gniazdo słuchawek i mikrofonu 

wyprowadzone na przednim panelu 

obudowy,  

- czytnik kart SD/SDHC/CF 

wyprowadzony na przednim panelu 

obudowy,  

- zasilacz ATX zgodny ze standardem 

ATX12V v2.53, moc nie mniejsza 

niż 650W 

17 zestawów 
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- klawiatura: układ klawiszy 

QWERTY, 104 klawisze, interfejs 

USB, długość kabla min. 1,5m, 

żywotność min. 10 milionów 

naciśnięć, odporność na zalanie 

płynami 60ml, kompatybilna z 

Windows 

- mysz: interfejs USB,typ- optyczna, 

rozdzielczość minimum 1000 dpi 

- monitor graficzny płaski 24”, 

rozdzielczość 1920x1080 FHD 

piksele, czas reakcji matrycy min. 

5ms, format: 16:9, typ sygnału 

wejściowego D-Sub, HDMI i 

DisplayPort, kabel zasilający HDMI 

- najnowszy stabilny system 

operacyjny w języku polskim, 

zainstalowany przez producenta 

komputera na zamówionych 

komputerach, nie wymagający 

aktywacji za pomocą Internetu lub 

telefonu, dołączony nośnik optyczny 

(CD/DVD) z instalatorem systemu 

operacyjnego oraz wszystkimi 

niezbędnymi do poprawnej pracy 

zestawu komputerowego 

sterownikami, parametry techniczne i 

funkcjonalne systemu: system 

operacyjny klasy desktop, 64-bit w 

pełni obsługujący pracę w domenie i 

kontrolę użytkowników,  

scentralizowane zarządzanie 

oprogramowaniem i konfigurację 

systemu,  umożliwiający pracę 

aplikacji z pakietu Adobe CC 

(Photoshop, Premiere, Ilustrator, itp.) 

najnowszy stabilny system 

operacyjny w języku polskim, w 

pełni obsługujący pracę w domenie i 

kontrolę użytkowników,  

scentralizowane zarządzanie 

oprogramowaniem i konfigurację 

systemu umożliwiający pracę w 

aplikacji z pakietu Adobe CC 

(Photoshop, Premiere, Ilustrator, itp 

- pakiet biurowy na każde 

stanowisko (edytor tekstu, arkusz 
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kalkulacyjny, program do 

tworzenia prezentacji - licencja 

wieczysta), w pełni wspierający 

formaty plików .docx, .xlsx, .pptx. 

- gwarancja: min. 24 miesiące 

gwarancji producenta komputera, 

monitora, i pozostałych akcesoriów, 

czas reakcji 1 dzień roboczy, 

maksymalny czas naprawy do 10 dni 

roboczych, w przypadku napraw 

realizowanych wysyłkowo koszt 

transportu od i do serwisu ponosi 

producent lub wykonawca. 

Oświadczenie producenta sprzętu 

potwierdzające spełnienie 

powyższych warunków gwarancji 

(załączyć do oferty) 

 

2 Drukarka A3  technologia druku - laserowa, kolor 

 maksymalna gramatura papieru – 

min. 256 g/m3 

 obsługiwany typ nośnika - papier 

zwykły 

 formaty papieru: A6–SRA3 

 twardy dysk 256 GB  

 automatyczny podajnik 

dokumentów 

 interfejsy 10/100/1,000-Base-T 

Ethernet; USB 2.0,Wi-Fi 802.11 

b/g/n (opcja)  

 protokoły sieciowe TCP/IP 

(IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; 

SNMP;HTTP(S); AppleTalk; 

Bonjour automatyczny druk 

dwustronny A5-SRA3; 52-256 

g/m²  

 tryby wykańczania Przesunięcie; 

grupowanie; sortowanie; 

zszywanie; dziurkowanie; 

wkładka; składanie na pół; 

składanie listowe; broszurowanie 

Interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN 

(Ethernet), AirPrint 

 Dołączone akcesoria: Kabel 

zasilający, komplet 
pełnowartościowych tonerów 
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 Gwarancja: min. 24 miesiące 

gwarancji producenta, czas reakcji 

1 dzień roboczy, maksymalny czas 

naprawy do 10 dni roboczych, w 

przypadku napraw realizowanych 

wysyłkowo koszt transportu od i do 

serwisu ponosi producent lub 

wykonawca. 

Oświadczenie producenta sprzętu 

potwierdzające spełnienie 

powyższych warunków gwarancji 

(załączyć do oferty) 
  

3. Urządzenie 

wielofunkcyjne  

- technologia druku -  laserowa,  

monochromatyczna 

- min. gramatura papieru - 180g/m2 

- 0bsługiwany typ nośnika -  papier 

zwykły 

-  obsługiwane formaty nośników:  

A3 

- ethernet  

- druk w sieci LAN: tak 

- druk dwustronny (dupleks) - 

automatyczny 

- dołączone akcesoria: kabel 

zasilający, toner startowy, toner 

zapasowy 

- Gwarancja: min. 24 miesiące 

gwarancji producenta, czas reakcji 

1 dzień roboczy, maksymalny czas 

naprawy do 10 dni roboczych, w 

przypadku napraw realizowanych 

wysyłkowo koszt transportu od i do 

serwisu ponosi producent lub 

wykonawca. 

- Oświadczenie producenta sprzętu 

potwierdzające spełnienie 

powyższych warunków gwarancji 

(załączyć do oferty) 

1 szt 

 


