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Notebook 
 

 Opis wymagań minimalnych 
 

1 Ekran 
TFT 15.6” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie 

dopuszcza się matryc typu "glare". 

2 Procesor 

Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności 
wynik nie gorszy niż: PassMark PerformanceTest 7.0 64 Bit: CPU Mark – 

wynik min. 1175 punktów 
Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do 

oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości 

ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 
przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia  

Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz 
dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich 

sprawdzenia. 

3 Chipset 
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych 
rekomendowany przez producenta procesora. 

4 Obudowa Dopuszczalne kolory - czarny, srebrny, grafitowy, szary lub ich kombinacje. 
5 Pamięć RAM 1x 4GB DDR3L Mhz (pamięć RAM rozszerzalna do 8GB). 1 slot wolny. 
6 Dysk twardy Min. 500 GB SATA, prędkość obrotowa 5400 obr./min.  

7 Karta graficzna 
Zintegrowana, 128 MB dedykowanej pamięci systemowej, z obsługą 

Microsoft® DirectX® 11, OpenGL® 3.1, OpenCLTM 1.1 

8 Karta dźwiękowa 
Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane dwa głośniki stereo oraz 
mikrofon 

9 
Połączenia i karty 

sieciowe 

- Wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth v. 4.0 (nie akceptowane na 

zewnętrznej karcie lub porcie USB). 
- Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną. 

- Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci, 
obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11_bgn. 

10 
Porty/złącza 

(wbudowane) 

Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 

Czytnik Kart pamięci SD™ 
USB 3.0  

USB 2.0  

VGA (D-Sub), 
Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 

HDMI ze wsparciem HDCP 
zasilanie DC-in 

11 Klawiatura 

Pełnowymiarowa z wydzielonymi pełnowymiarowymi klawiszami 

numerycznymi w prawej części klawiatury, w układzie US-QWERTY, polskie 
znaki zgodne z układem MS Windows "polski programistyczny", klawiatura 

musi być wyposażona w 2 klawisze ALT (prawy i lewy). 
Klawiatura typu CHICLET.  

12 
Urządzenie 

wskazujące 

- Touch Pad (płytka dotykowa) wbudowana w obudowę notebooka 

- Mysz optyczna ze złączem USB,  2 przyciski + rolka 
13 Kamera Wbudowana, HD o rozdzielczości 1280x720, 720p HD audio/video 

14 
Napęd optyczny 

(wbudowany) 

8x DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnętrzny (z oprogramowaniem do 

nagrywania płyt DVD oraz odtwarzania płyt DVD Video). 

15 Bateria 
Litowo-jonowa zapewniająca min. 3 godziny pracy. Możliwość łatwego 
usunięcia baterii i zastąpienia jej dodatkowym akumulatorem, bez 

koniecznoścu użycia jakichkolwiek narzędzi.   
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16 Zasilacz Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, 65W. 
17 Ciężar Waga max do 3 kg z baterią  

18 Bezpieczeństwo   

- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. 
- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. 

- Złącze typu Kensington Lock. 

-  Wbudowana w płytę główną technologia zabezpieczająca, pozwalająca na 
sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego 

zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet  lub lokalnie po w zdefiniowanym 
przez użytkownika czasie. Technologia ta powinna zapewniać możliwość 

odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej 

autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym  lub hasłem, kodem 
jednorazowego użytku. 

19 Gwarancja 

2 lata w systemie door-to-door na notebooka (gwarancja producenta),  

Minimum 1 rok gwarancji producenta na baterie. 
Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego 

partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy 
potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub 

autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie 
Wykonawcy należy dołączyć do oferty). 

Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w 

godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez 
stronę www lub telefoniczne. 

20 System operacyjny 

System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez 

wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 
b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet 

lub monitorach dotykowych, 
2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym 

Polskim i Angielskim, 

3. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 
modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

4. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie 
komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

5. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach 

wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem 
udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru 

instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z 
poprawek są potrzebne, 

6. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez 

mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 
7. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z 

działaniem systemu operacyjnego, 
8. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;   

9. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 

oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 
10. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 

menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  
11. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

12. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych 

(drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 
13. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności 

od sieci, do której podłączony jest komputer, 
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14. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez 

politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających 

funkcjonalność systemu lub aplikacji, 
15. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla 

systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 
16. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 

użytkowników. 
17. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 

różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom 
menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania 

oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych, 

18. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera 

z urządzeniami zewnętrznymi.   
19. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

20. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. 
słabo widzących);  

21. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
22. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI 

X.509; 
23. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

a. Login i hasło, 
b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł 

TPM), 
24. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 

25. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 
26. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

27. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 

(IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec,  
28. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii 

zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień 
polityk; 

29. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 

30. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń, 
31. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia 

sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 
32. 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, 

33. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną 
instalację, 

34. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. 

quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność 
i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

35. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. 
drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

36. Udostępnianie modemu, 
37. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 
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przywrócenia wersji wcześniejszej, 

38. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio 

zapisanej postaci, 
39. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 

operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 

40. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 
peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu), 
41. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, 

zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn 
wirtualnych, 

42. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z 

możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 
43. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych 

komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM 
(Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci 

przenośnej USB. 

44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z 
możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające 

na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 
45. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy 

odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 
46. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu 

systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności 

reinstalacji systemu.  
Zaimplementowany fabrycznie mechanizm odtwarzania systemu 

operacyjnego z ukrytej partycji znajdującej się na dysku twardym. 

21 
Oprogramowanie 
dodatkowe 

1) Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające 
na:  

- Zmiane ustawień BIOS w tym kolejności bootowania, a także import oraz 
export tych ustawień  

- Szyfrowanie folderów oraz plików  
- Bezpieczne, permanentne usuwanie danych z dysku twardego  

- Bezpieczny, pojedyńczy punkt logowania do różnych stron internetowych 

- Zarządzanie uwierzytelnianiem  
Funkcje zdalnej obsługi:  

- etykieta urządzenia 
- zdalne odświeżanie BIOS 

- ustawienia BIOS  

2) Oprogramowanie wspierane przez producenta komputera służące do 
zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na: 

- Zarządzanie regułami 
- Instalowanie oprogramowania 

- Instalowanie obrazu 

- Szeregowanie i alarmy 
- Zarządzanie agentem aktualizacji 

- Kopia zapasowa klienta 
- Migracja użytkownika 

- Zarządzanie zapasami 
- Śledzenie użytkowania  zasobów 

- Kwerendy i raporty 

- Raport analityczny (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) 
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W ofercie należy podać producenta oraz nazwę oprogramowania. Do oferty 

należy dołączyć oświadczenie producenta komputera lub oświadczenie 

dostawcy/wykonawcy-oferenta, że oferowane oprogramowanie jest w pełni 
kompatybilne z oferowanym sprzętem. 

 
3) Oprogramowanie antywirusowe i antyspyware z dostępem do bazy 

sygnatur wirusów przez okres 2 lat i  z zabezpieczeniem przed dostępem 

do stron niebezpiecznych 

 
4) Pakiet biurowy na który składać będą się edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i edytor 
prezentacji multimedialnych zawierający możliwość pełnej edycji utworzonych 
wcześniej plików typu doc, docx, xls i xlsx oraz ppt w tym zawartych w nich makr, 
formularzy i funkcji, z możliwością ich zapisu po dokonaniu edycji i zmian bez utraty 
jakichkolwiek zawartych w nich danych i formatowań, wraz z licencjami praw najmu. 

 

22 
Certyfikaty i 
standardy 

- Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do 
oferty). 

- Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty). 
- Oferowany model notebooka musi posiadać certyfikat Microsoft, 

potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z 
systemem operacyjnym Windows 8 (załączyć wydruk ze strony Microsoft 

WHCL). 

- Oferowany model notebooka musi być zgodny z normą Energy Star 5.0 
(załączyć wydruk ze strony Energy Star). 

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 

23 
Wsparcie 
techniczne 

producenta 

Dostęp do najnowszych sterownikow i uaktualnień na stronie 
producenta komputera realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 
lub modelu komputera. Do oferty należy dołączyć link strony. 

24 Torba Torba dostosowana do wymiarów notebooka. 
 


