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Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Wyposażenie Przedszkola Samorządowego 

przy ulicy Spacerowej w Sierakowicach. 

 

Cz. 3. zamówienia pn. Dostawa i instalacja urządzeń biurowych i informacyjno-

komunikacyjnych wraz z oprogramowaniem. 

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: 
 

TIK 

L.p. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Opis przedmiotu Jm Ilość 

1 

drukarka 

 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego : kopiarka kolorowa 

formatu A4, technologia laserowa/LED , sieciowa, skaner 

sieciowy kolorowy, możliwość wymiany pojedynczych 

zbiorników z tonerem, możliwość drukowanie sieciowego, 

zapisu do pamięci USB, startowy zestaw materiałów 

eksploatacyjnych ( na min 1000 kopii/wydruków), 

rozdzielczość druku minimum 600x600, szybkość 

drukowania min. 18 stron/minutę, miesięczne obciążenie 

(minimalnie) do 30000 stron  

szt 2 

2 

komputer wraz z 

oprogramowaniem 

oraz antywirusem 

Zestaw komputerowy z systemem operacyjnym: 

Typ ALL IN ONE  

Procesor  o wydajności PASSMARK CPU min. 3580 

Pojemność pamięci podręcznej L3 min. 3 MB 

Pojemność dysku twardego min 1 TB 

Rodzaj dysku twardego Standardowy nośnik 

magnetyczny 

Napędy wbudowane (zainstalowane) DVD±RW 

Zainstalowana pamięć RAM min. 8 GB  

Typ karty graficznej Zintegrowana 

Karta dźwiękowa Zintegrowana 

Interfejsy / Komunikacja • min. 2 x USB 3.0 •  

• 1x RJ-45 (LAN),  WIFI 11bgn 

Urządzenie powinno być wyposażone w 64 bitowy 

system operacyjny w języku polskim z obsługą 

platformy NET Framework 4.0. Oprogramowanie musi 

zawierać wsparcie i umożliwiać aktualizację w okresie, 

co najmniej, 5 lat licząc od daty zakupu.  

Monitor min. 21,5 cala, rozdzielczość min. 1920x1080 

 

Oprogramowanie biurowe w wersji przeznaczonej do 

zastosowań edukacyjnych w języku polskim 

umożliwiające edycję tekstu, tworzenie arkuszy 

kalkulacyjnych oraz prezentacji pozwalające na 

używanie makr zgodnych z MS Office Standard®  

szt 2 



3 

laminarka 

laminator biurowy do laminacji na gorąco i na zimno 

regulator doboru temperatury do grubości folii 

laminacyjnej 

funkcja cofania umożliwiająca wycofanie źle włożonej 

folii 

dioda sygnalizująca osiągnięcie temperatury roboczej 

technologia 4 gorących wałków - brak konieczności 

stosowania carriera 

maksymalna grubość folii laminacyjnej 150 mic 

szerokość laminacji 340 mm (A3+) 

prędkość laminacji 350 mm/min 

czas nagrzewania 3-5 min 

szt 1 

4 

kserokopiarka 

(sekretariat ) 

Laserowe/ LED 

urządzenie 

wielofunkcyjne  

monochromatyczne 

format A5-A3 

 

 Opis minimalnych wymagań i konfiguracji urządzeń 

wielofunkcyjnych  

Prędkość druku/kopii A4 mono  min. 30 str,/min  

Rozdzielczość min, 600x600 dpi  

Wydruk/kopia pierwszej strony mono  maks. 9 s  

Zoom od. 25 do 400%  

Czas nagrzewania  maks. 30 s  

Pobór mocy w czasie pracy  maks.1000 W/h  

Wydajność bębna (kolor czarny) min. 300 000 stron lub 

ilość dostarczonych bębnów umożliwiająca 

wydrukowanie min. 300 000 stron  

Wydajność tonera mono min. 20 000 kopii  

Kasety na papier  min. 2000 arkuszy (1500 arkuszy A4 

+ 500 arkuszy A3) 60-200 g/m2  

Podajnik ręczny min. 100 arkuszy A5-A3 60-200 g/m2  

Drukowanie kopert standard, bez dodatkowych 

przystawek  

Duplex automatyczny, nieograniczona pojemność  

Język drukarki PCL5e, PCL6  

Interfejsy USB2.0, Ethernet 100 Base-TX  

Protokoły sieciowe min. TCP/IP  

Rozdzielczość skanowania min. 600 x 600 dpi 

szt 1 

5 

nagłośnienie do sali 

gimnastycznej 

Ultrakompaktowy, 8-kanałowy system nagłośnieniowy 

z opcją mikrofonu bezprzewodowego, technologią 

bluetooh, procesorem DSP oraz, likwidującą 

nieprzyjemne sprzężenia, funkcją FBQ. Moc 2000 

W,głośniki niskotonowe 10" oraz drivery 1,35" z 

aluminiową membraną. Z możliwością podłączenia  

źródła sygnału MP3, z możliwością do podłączenia 

cyfrowego, bezprzewodowego systemu 

mikrofonowego. 

szt 1 

6 

magnetofony  

Odtwarzacz CD ,standardy odtwarzania  Audio CD, CD-

R/RW, MP3, WMA, radio  analogowe z pamięcią, zakres 

fal radiowych  AM, FM, liczba stacji radiowych do 

zaprogramowania   30,  stereo, ryp głośników   

szerokopasmowe, moc wyjściowa RMS  2 x 2 W, 

wyświetlacz   czarno-biały LCD, wyłącznik czasowy 

(sleep timer) ,  odtwarzanie plików MP3, WMA przez 

złącze USB, uchwyt do przenoszenia , wejścia/wyjścia   

złącze USB, wejście AUX - 3,5 mm, wyjście 

słuchawkowe 

szt 2 



Parametry fizyczne :  wymiary   300 x 125 x 211 mm 

  

7 

wieża 

sterowanie dotykowe, funkcja ponownego łączenia 

Bluetooth,  bez ponownego procesu parowania, 

funkcja podłączenia przez Bluetooth urządzeń audio  / 

głośników, które obsługują LG Sound Sync ,  funkcja 

wykrywania  urządzenie mobilnych i automatycznego 

podłączania. Ładowanie USB, aplikacja Bluetooth z 

możliwością wielu połączeń Bluetooth, odtwarzanie 

strumieniowe, odtwarzacz CD oraz USB. Radio FM wraz 

z  głośnikiami bezprzewodowymi: przesyłanie 

strumienia audi przez blutooth. Akumulator 6000mAh, 

zestaw głośnomówiący,  możliwość podłączenia do 3 

urządzeń odtwarzających, wzmacniacz basowy. Funkcja 

głośnomówiąca , Ładowanie urządzeń zewnętrznych , 

Tryb Bluetooth Social Mode, Moc [W] 15, Czas pracy na 

akumulatorze min. [h] 11, Czas ładowania max. [h] 4,5 

zasilanie akumulatorowe. Złącza Micro USB. 

  3 

8 

niszczarka do papieru 

• szerokość wejścia: 225 mm 

• wielkość ścinka (mm): 4x44 

• ilość niszczonych kartek (A4/70g): 18 

• poziom bezpieczeństwa DIN 32757: 3 

• poziom bezpieczeństwa DIN 66399: P-3/ O-2/ T-3/ E-

2 

• niszczy: karty plastikowe, płyty CD 

• silnik przystosowany do pracy ciągłej do 25 minut 

• tryb uśpienia i automatycznego wyłączania po ok. 5 

sekundach nieużytkowania 

• energooszczędny silnik z zabezpieczeniem przeciw 

przeciążeniowym 

• niszczenie papieru komputerowego składanego 

• pojemność kosza 28 l 

• wymiary 368x270x640 mm 

• automatyczny start/stop 

• automatyczny rewers w przypadku zacięcia papieru; 

• automatyczny stop w momencie przepełnienia 

pojemnika na ścinki 

• osobna szczelina do niszczenia płyt CD 

• okno w obudowie umożliwiające kontrolę 

napełnienia kosza 

• obudowa na kółkach 

szt 1 



9 

telefon stacjonarny 

Telefon bezprzewodowy, czas rozmów 15 h ,czas 

czuwania  7dni,  wyświetlacz monochromatyczny, 

podświetlany, rozdzielczość min.103x65 pikseli, 1.8 

cala, wyświetlane informacje czasu i daty,  system  

analogowy, zastosowane technologie GAP , czas 

ładowania: max 7 godzin, sygnalizacja LED Typ baterii: 

akumulatory Ni-MH (2 x AAA) , wymiary baza: 107 x 77 

x 86 mm, wymiary słuchawka: 48 x 164 x 29 mm, tryb 

głośnomówiący , identyfikacja rozmówcy , książka 

telefoniczna min. 120 pozycji, połączenia bezpośrednie, 

konferencyjne,  rejestr połączeń  10 ostatnich, 

przywołanie słuchawki  

szt 1 

10 

oprogramowanie do 

rozliczeń posiłków 

Oprogramowanie do rozliczeń : pakiet aplikacji 

internetowych ewidencjonujących informacje o 

dzieciach, rodzicach, i nauczycielach przedszkolnych 

oraz przebiegu ich nauki w przedszkolu w formie 

elektronicznej i tworzenie dokumentacji niezbędnej w 

pracy sekretariatu przedszkolnego pod nazwą 

iPrzedszkole.  

szt 1 

 

 


