
Załącznik A do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

część 1 

 

 

1. Urządzenie sieciowe (SP Trzepowo, SP Pomlewo, GIM Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 LAN 8 x 10/100/1000 

2 WAN 1 x 10/100/1000 

3 Wydajność LAN do WAN min 250Mb/s 

4 Wydajność IPSec min. 30Mb/s 

5 
Minimum jednoczesnych 
połączeń 

6 tys. 

6 
Funkcje: 

 

 Obsługa Stateful packet inspection (SPI) 

 Ochrona przed denial-of-service (DoS) 

 Filtrowanie słów kluczowych, adres, usług (FTP, SMTP, HTTP, RPL, 
SNMP, DNS, ICMP, NNTP, POP3,SSH, etc.) 

 Blokowanie (Java, URL, ActiveX 

 Obsługa SIP Application Layer Gateway 

 Obsługiwane urządzenia: Linksys SPA-901, Linksys SPA-941, SNOM 
M3, Cisco 7940G, X-Lite 3.0 (software for phones), D-Link DPH-
140S, Grandstream GXP-2000, Polycom SoundStation 6000, 
Siemens C450, Aastra 51i 

 Obsługa  IPsec VPN 

 12 x IPsec VPN 

 Min 254 VLAN 

 Wsparcie Oakley 

 Wsparcie dla Fully qualified domain name (FQDN) 

 IPsec 56-bit (DES) 168-bit (3DES), or 256-bit (AES) 

 IPsec NAT traversal (VPN pass-through) 

 Możliwość przypisania statycznych dresów IP 

 PPPoE 

 SNMP (v2c) 

 Obsługa Secure Sockets Layer (SSL) 

 Dostęp zabezpieczony hasłem 

 Możliwość zdefiniowania administracyjnego adresu IP 

 SYSLOG 

 Automatyczne wykrywanie parametrów ISP 

 Przekierowanie portów 

 Port triggering 

 Enable/disable WAN ping 

 DNS proxy 

 MAC address cloning/spoofing 

 Obsługa network Time Protocol NTP 

 Narzędzia diagnostyczne (ping, DNS lookup, trace route) 

 L3 Quality of Service (QoS) LAN-to-WAN oraz WAN-to-LAN (ToS) 

 SIP ALG 

 TCP/IP, UDP, ICMP, PPPoE 

 DHCP (client and server) 

 Obsługa RIP v1, RIPv2 

7 Procesor min. 300 MHz 

8 Pamięć min. 32 MB flash, 128 MB DRAM 

 

2. Router z zaporą (SP Trzepowo, GIM Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 
Technologia sieci 
Wi-Fi 

802.11ac 

 



2 
Wydajność sieci 
WiFi 

AC1750 WiFi (450+1300 Mb/s) 

3 Pasmo sieci WiFi Równoczesna praca w dwóch pasmach 2,4 GHz i 5 GHz 

4 
Liczba portów 
ETHERNET 

Pięć (5) portów sieci Ethernet 10/100/1000 Gigabit (1 port WAN i 4 porty LAN) z 

technologią automatycznego wykrywania 

5 USB 1 x USB 3.0; 1x USB 2.0 

6 Normy 

 IEEE
®
 802.11 b/g/n 2,4 GHz 

 IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz 

 Pięć (5) portów sieci Ethernet 10/100/1000 Gigabit (1 port WAN i 4 porty 

LAN) z technologią automatycznego wykrywania 

7 Bezpieczeństwo 

 Dostosowany bezpłatny adres URL umożliwiający skonfigurowanie 

własnego serwera FTP 

 Obsługa technologii VPN — bezpieczny dostęp zdalny 

 WiFi Protected Access
®
 (WPA/WPA2—PSK) 

 Ochrona podwójną zaporą firewall (SPI i NAT) 

 Zapobieganie atakom DoS (Denial of Service) 

8 Pamięć Pamięć flash o pojemności 128 MB oraz pamięć RAM o pojemności 256 MB 

9 IPv6 TAK 

10 OpenVPN TAK 

11 QoS TAK 

 

 

3. Klimatyzacja serwerowni (SP Trzepowo) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Wydajność chłodzenia 7000 BTU 

2 
Orientacyjna wielkość 
pomieszczenia 

do 12 do 17 m2 

3 Przepływ powietrza 250 m3/h 

4 Moc chłodnicza 
2000 W 

5 Głośność Maks. 65 dB 

6 Wyposażenie pilot 

7 Funkcje Timer 

8 Pobór mocy Maks 660W 

 

4. Zasilacz UPS (SP Trzepowo, SP Pomlewo, GIM Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 
Pojemność napędu 
wyjścia: 

500 VA 

2 Moc wyjściowa: 300 W 

3 
Napięcie operacyjne 
wejścia (minimalne): 

160 V 

4 
Napięcie operacyjne 
wejścia (maksymalne): 

280 V 

5 Ilość gniazd sieciowych: 4 

6 Poziom hałasu Lc IEC: 45dB 

7 Waga produktu: 5,2kg 

8 Długość kabla: Minimum 1,8m 

9 
Maksymalne natężenie 
prądu: 

2A 

10 
Zakres temperatur 
(eksploatacja): 

0 - 40 °C 

 



 

 

 

5. Komputer przenośny (SP Trzepowo, SP Pomlewo) 

 

 Opis wymagań minimalnych 

 

1 Ekran 
TFT 14” LED HD o rozdzielczości 1366x768, z powłoką matową, nie dopuszcza się matryc typu 

"glare". 

2 
Wydajność/ 

Procesor 

Procesor dwurdzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 3055 punktów w teście Passmark - CPU 

Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 01.08.2016). W ofercie 

wymagane podanie producenta i modelu procesora. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony 

potwierdzający ww. wynik. 

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 16GB). 1 slot wolny. 

6 Dysk twardy 

Min. 128 GB SSD   

Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz 

zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: 

- systemu operacyjnego 

- oprogramowania biurowego 

- oprogramowania antywirusowego 

Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i 

skonfigurowanego w/w oprogramowania.          

7 
Karta 

graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem. 

Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. Sprzętowe 

wsparcie dla technologii DirectX 12, Open GL4.4.  

Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności PassMark - Video Card Benchmarks wyniki min. 

599 punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. 

(wynik od 01.08.2016 do dnia składnia ofert). W ofercie wymagane podanie producenta i modelu 

karty graficznej. 

8 
Karta 

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

9 

Połączenia i 

karty 

sieciowe 

- Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (WOL) 

- WLAN 802.11 AC wraz z Bluetooth 4.0 COMBO 

10 

Porty/złącza 

(wbudowan

e) 

1 x Złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej) 

1 x Czytnik Kart pamięci SD
™

 

2 x USB 3.0, (1 port z możliwością ładowania przy wyłączonym notebooku) 1 x USB 2.0,  

1 x VGA (D-Sub), 

1 x Gniazdo mikrofonowe/Gniazdo słuchawkowe (Combo) 

1 x HDMI ze wsparciem HDCP 

1 x zasilanie DC-in 

11 Klawiatura 

Pełnowymiarowa, 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 

13 Kamera Wbudowana, HD o rozdzielczości 1280x720, 720p HD audio/video 

14 

Napęd 

optyczny 

(wbudowan

y) 

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

oraz odtwarzania płyt DVD Video). 

15 Bateria 
Litowo-jonowa 4 komorowa 37 Wh 2520 mAh – czas pracy min. 5.5h według karty katalogowej 

producenta.   

16 Zasilacz Zewnętrzny, pracujący w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, max 65W. 

17 Waga i - Waga max do 2100g z baterią i napędem optycznym, 



wymiary - Wymiary  343 (szerokość) x 245 (głębokość) x 25 (wysokość) mm 

18 
Bezpieczeń

stwo   

- Zabezpieczenie BIOS hasłem użytkownika. 

- Zabezpieczenie dysku twardego hasłem użytkownika. 

- Złącze typu Kensington Lock. 

19 Gwarancja 

Gwarancja producenta komputera min 24 miesiące door to door 

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). 

Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty należy 

dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. 

Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 

do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. 

20 
System 

operacyjny 

System operacyjny klasy desktop 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. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” 

pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z 

modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

8. 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, 

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez 

administratora systemu Zamawiającego, 

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 

operacyjnego, 

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z 

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

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 

zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest komputer, 

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy 

zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji, 

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania 

systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,    

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie 

przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 

20. 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, 

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 

zewnętrznymi.   

22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 



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

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 

a. Login i hasło, 

b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

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

27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy 

transportowej IPsec,  

32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich 

odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach, 

34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 

36. 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, 

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

38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 

39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 

woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

40. Udostępnianie modemu, 

41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 

plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 

42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 

43. 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.), 

44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk 

grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami 

licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania 

ograniczonego do danych użytkownika, 

47. 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. 

48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością 

centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania 

dysków przenośnych 

49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania 

partycji w usługach katalogowych. 

50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość 

zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

21 

Oprogramo

wanie 

dodatkowe 

A) Oprogramowanie pozwalające na:  

- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów  

- Zarządzanie identyfikatorem i hasłem do konta on-line 

- Zmienianie hasła właściciela TPM 

- Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M   

- Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można przechowywać 

poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie PSD można uzyskać tylko po wprowadzeniu 

uwierzytelniającego hasła.  

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł dostępu, Import/Export 

ustawień, blokowanie portów i urządzeń. 



B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na: 

- Zarządzanie regułami 

- Szeregowanie i alarmy 

- Zarządzanie zapasami 

- Kwerendy i raporty 

- Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) 

raz w tygodniu bez konieczności dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie. 

Wygenerowany raport musi zawierać: 

a) numer seryjny komputera, 

b) informacje o zainstalowanym dysku HDD, 

c) informacje o zainstalowanym systemie, 

d) informacje o zainstalowanym procesorze, 

e) informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM, 

 

Do oferty należy dołączyc oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego 

przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z oferowanym 

sprzętem. 

W ofercie należy podać nazwę oferowanego oprogramowania dodatkowego. 

Opis oferowanego oprogramowania (w tym instrukcja obsługi) powinien znajdować się na oficjalnej 

stronie Internetowej producenta komputera – podać link do strony www. 

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 10 oraz Windows 7 

(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 

A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych sterowników i 

uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie 

internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy 

dołączyć link strony. 

B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w 

najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania 

producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera 

po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu 

Komputera. 

C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer 

o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i 

umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, zgłoszenie zapytania 

technicznego. 

D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy 

zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. 

Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie dokonywać jego 

modyfikacji. 

E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczą urządzenia. Karta powinna 

zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera. 
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Oprogramo

wanie do 

zarządzania 

mobilną 

pracownią 

komputerow

ą 

Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie producenta 

komputera.  

ZARZADZANIE KLASĄ 

* Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela. 

* Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów. 

* Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów Uczniów na początku lekcji. 

* Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi. 

* Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji. 

* Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera. 

* Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy. 

* Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu niezbędnych funkcji. 

* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego zachowania 

* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje pomocy technicznej 

ZARZADZANIE DRUKOWANIEM 

* Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie. 



* Ograniczenie ilości drukowanych stron. 

* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania. 

* Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek. 

* Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki. 

* Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń korzysta z drukarki. 

ZARZADZANIE URZADZENIAMI 

* zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB. 

* Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD. 

* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych. 

REJESTR UCZNIÓW 

* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego Ucznia na początku lekcji. 

* Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 

* Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie danego Ucznia. 

* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów. 

PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW 

Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na górze ekranu każdego 

Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty lub by ukrywał się automatycznie. 

Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej lekcji, pozostałego 

czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu komunikatora, 

monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek musi zapewniać również szybki dostęp do opcji 

prośby o pomoc. Pasek informacji musi być w pełni konfigurowany przez Nauczyciela. 

PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW 

* Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu. 

* Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 

* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia. 

TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU) 

* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom. 

* Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom. 

* Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom. 

* Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom. 

* Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów. 

* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych. 

* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do późniejszego odtworzenia. 

PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA) 

Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do adnotacji, 

wspomagających 

prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele więcej. 

WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA 

Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem Nauczyciela, 

wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej współpracy w klasie. 

WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU 

Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z przeglądarka na 

komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje Nauczyciela w witrynie. 

LIDERZY GRUP 

Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje Lidera Grupy, do 

czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny podział Liderów i członków ich 

grup. 

CZAT GRUPOWY LUB 1:1 

Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych Uczniów, z 

możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są dostępne emotikony. 

AUDIO 

W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos Nauczyciela. Pomoc audio jest 

dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w sesjach czatu. 

PREZENTACJA EKRANU UCZNIA 

Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. Doskonała możliwość 

podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji. 

PASEK NARZEDZI NAUCZYCIELA 

Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi dla 

szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest zoptymalizowany do użytku z 

interaktywnymi tablicami. 

MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM 

Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i bezpośrednia kontrola 



aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i nasłuchiwanie dźwięku na jego komputerze; 

nasłuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna praca z wybranym 

uczniom bez zakłócania toku lekcji. 

PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB 

MONITOROWANIA) 

* Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie. 

* Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych zestawach. 

* Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny. 

* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej rozdzielczości. 

MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW 

Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi posiadać 

możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, pozwalając Nauczycielowi na 

kontrolowanie czatów oraz ich treści. 

MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM 

Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, zapewniająca Nauczycielowi 

wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, gdy Uczniowie pracują 

przy użyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel możne monitorować cala klasę oraz szybko i łatwo 

kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności każdego z nich. 

Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia tematu przez 

Uczniów i 

przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji. 

POMIAR I KONTROLA APLIKACJI 

* Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów. 

* Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach. 

* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu. 

* Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie. 

* Blokowanie działania zabronionych aplikacji. 

* Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji. 

POMIAR I KONTROLA INTERNETU 

* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów. 

* Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach. 

* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu. 

* Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie. 

* Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych. 

* Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych. 

BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU 

Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości wiodących 

wyszukiwarek 

internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie wyszukiwania. 

EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE 

Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz mysz dowolnego 

Ucznia w 

klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz system operacyjny każdej 

ze stron. 

DZIENNIK UCZNIA 

Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. Polega ona na tym, że 

podczas 

typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z lekcja i automatycznie 

zamieścić w 

pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji. 

* Cele i szczególy dotyczace lekcji. 

* Notatki Nauczyciela. 

* Notatki poszczególnych Uczniów. 

* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia). 

* Wyniki ankiety klasowej lub grupowej. 

* Ekrany wirtualnej tablicy. 

* Wyniki testów poszczególnych Uczniów. 

* Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji. 

* Kopie zapisów czatów klasowych. 

Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji omawianych na lekcji, 

a także 

jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane 



podsumowanie 

działań dla Nauczyciela. 

ANKIETOWANIE UCZNIÓW 

Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane podczas lekcji, poprzez 

szybką 

ankietę. 

* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi. 

* Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy. 

* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów. 

* Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom. 

TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY 

Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, korzystając z pytań 

tekstowych, 

obrazowych, audio i wideo. 

* Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić. 

* Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki. 

* 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania. 

* Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi. 

* Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5). 

* Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym. 

* Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakończeniu. 

* Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi. 

* Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi). 

* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny program. 

BEZPIECZENSTWO: 

Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i autoryzowane 

korzystanie z 

oprogramowania. Należeć musi do nich: 

* Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybilna z innymi. 

* Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania. 

* Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalności, stosownie 

do potrzeb. 

* Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z oprogramowania 

nauczycielskiego lub technicznego. 

* Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta. 

* Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie. 

* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera Ucznia. 

Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla uproszczenia ich 

zastosowania. 

Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji na komputerze 

każdego Ucznia. 

KONSOLA TECHNICZNA 

Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, by zawsze były one 

dostępne na 

potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla techników 

laboratoryjnych i kierowników sieci. 

Konsola techniczna musi umożliwiać: 

* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci. 

* Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia. 

* Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów. 

* Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej. 

* Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera. 

* Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie z latami 

systemu. 

* Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze. 

* Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela. 

* Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie. 

* Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas. 

* Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji. 

* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami. 

* Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu kilku sekund. 

* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym komputerze. 



* Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów. 

OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH: 

Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami bezprzewodowymi, laptopami 

oraz komputerami przenośnymi typu tablet PC. Zarządzanie komputerami w bezprzewodowym 

środowisko ma na celu maksymalizacje efektywności pracy przy zachowaniu parametrów sieci i 

urządzeń ją obsługujących. 

Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na dostosowanie przepływu 

danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do prędkości sieci bezprzewodowej i punktów 

dostępu. 

Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość: 

* Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe. 

* Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu. 

* Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z komputerami 

mobilnymi. 

* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC. 

Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na zlokalizowanie 

bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN lub WAN. Przy pomocy tego nowego, 

standardowego elementu aplikacji, bezprzewodowe laptopy Uczniów można zlokalizować i 

podłączyć z dowolnej listy klasy, bez względu na ich aktualny adres IP lub podsieć. 

 

Oprogramowanie jak i znajdująca się opcja POMOCY w Menu muszą być w polskiej wersji 

językowej. 

Oferowane oprogramowanie powinno posiadać możliwość pobrania z oficjalnej strony producenta 

komputera. W ofercie należy podać link strony Internetowej. 

 

6. Komputer stacjonarny (GIM Przywidz) 

 

 
Atrybut Wymagania 

1 Typ Komputer stacjonarny 

2 Zastosowanie 

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, 

aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty 

elektronicznej.  

3 Procesor 

Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark - CPU Benchmarks wynik min. 3675 

punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net 

potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (wynik od 01.08.2016 do dnia składnia ofert). W 

ofercie wymagane podanie producenta i modelu procesora.  

4 

Płyta główna/ 

Gniazda 

rozszerzeń 

A) Zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera 

B) 1 złącze PCI Express x16 ver. 3.0, 1 złącze PCI Express x1 ver. 2.0 

C) 3 złącza SATA 6.0 Gb/s,  

D) 1 slot M.2   

5 Pamięć RAM 

A) min 4GB  prędkość transferu min 17 GB/s 

B) możliwość rozbudowy do min. 32GB, Dual Channel Memory 

C) min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci, 

6 Dysk twardy 

500GB 7200 SATAIII 3.5”   

Dysk twardy musi zawierać partycję recovery – na partycji musi znajdować się obraz 

zainstalowanych i skonfigurowanych elementów tj.: 

- systemu operacyjnego 

- oprogramowania biurowego 

- oprogramowania antywirusowego 

Partycja musi zapewniać przywrócenie systemu operacyjnego, zainstalowanego i 

skonfigurowanego w/w oprogramowania.          

7 Napęd optyczny 

Nagrywarka DVD+/-RW S-ATA 5,25" (nie dopuszcza się napędów typu Slim) wraz z 

oprogramowaniem do nagrywania płyt. Napęd przystosowany do pracy w pozycji poziomej i 

pionowej. 

8 Czytnik kart 
Wbudowany w panelu przednim czytnik kart multimedialnych nie zajmujący wnęki 

5,25” ani 3,5”. Obsługa kart: SD/SDHC. 

9 Karta dźwiękowa 

Zintegrowana, gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni i tylny panel 

obudowy. Wbudowany głośnik audio, nie dopuszcza się głośników instalowanych na złączu 

USB oraz głośników zewnętrznych. 



10 Karta sieciowa 
Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę 

WoL, PXE. 

11 Karta graficzna 

Karta graficzna zintegrowana z płytą główną lub procesorem. 

Z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej. 

Sprzętowe wsparcie dla technologii DirectX 12, OpenGL 4.4.  

Karta graficzna musi osiągać w teście wydajności PassMark - Video Card Benchmarks wyniki 

min. 599 punktów. Do oferty należy załączyć wydruk ze strony: 

http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ. 

(wynik od 01.08.2016 do dnia składnia ofert). W ofercie wymagane podanie producenta i 

modelu karty graficznej. 

Dodatkowo wymagane funkcjonalności w BIOS:  

Włączanie zintegrowanej karty graficznej razem z dedykowaną kartą graficzną umożliwiające 

podłączenie i pracę 4 monitorów w tym samym czasie. 

12 Porty I/O 

Z tyłu obudowy: 2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 1 port szeregowy RS-232, 1 port RJ45, 1 

port VGA,  1 port DVI-D, 2 porty PS2, 3 porty audio. 

Z przodu obudowy: 2 porty USB 2.0, 2 porty USB 3.0, 2 porty audio. 

Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może 

być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

Dodatkowo wymagane funkcjonalności w BIOS: Wyłączanie pojedyńczo portów USB.  

13 Obudowa/Zasilacz  

A) Umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie, z obsługą kart PCI Express typu Low 

Profile, wyposażona w min. 2 kieszene: 1 szt 5,25” zewnętrzna, 1 szt 3,5” wewnętrzna. 

B) Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 1 szt. dysków 3,5” lub 2,5”. 

C) Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 740 mm, uwzględniając  metalowe 

elementy oraz połączenia kablowe znajdujące się z tyłu obudowy. 

D) Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi 

oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS’em płyty głównej.  

E) Wbudowany wizualny system diagnostyczny we włączniku POWER, służący do 

sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, 

sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER (tzn. barw i miganie). 

W szczególności musi sygnalizować: 

1. Awarię wentylatorów: procesora oraz głównego, 

2. Uszkodzenie lub braku pamięci RAM,  

3. Uszkodzenie dysków twardych, 

4. Zbyt wysoką temperaturę procesora oraz temperaturę komputera.    

Dioda musi pokazywać stan składnika sprzętowego w trzech różnych trybach: 

- stan normalny – kolor zielony, 

- stan ostrzegwaczy - kolor żólty, 

- stan krytyczny – kolor czerwony.  

F) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki 

metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). 

Wbudowany zasilacz o mocy max 220W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i 

efektywności min. 82% przy pełnym obciążeniu. 

14 BIOS  

Dodatkowe funkcjonalności wymagane w BIOS: 

- SMART 

- Boot Sector Virus Protection 

- SATA port (Enable / Disable) 

- Boot Device (Enable / Disable) 

- Hyper Trading (Enable / Disable) 

- CPU Core (pojedyńcze/wszystkie) 

- USB Port (Enable / Disable) – włączania/wyłączania pojedynczych portów USB 

- On-Board + Discrete VGA (Enable/Disable) 

- Disk Sanitizer (DOD 5520-22M) 

- Hasło z maksymalną ilością znaków: 12 

- Hasło ze znakami specjalnymi (”!"§$%&/()=?+-*/”) 

- Obsługa BIOS przy pomocy klawiatury i myszy 

- Ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie 

zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania 

BIOS. 

15 Klawiatura Klawiatura USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. 

16 Mysz Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll). 

17 System operacyjny System operacyjny klasy desktop 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. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,  

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia 

się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. 

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 

wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. 

8. 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, 

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany 

przez administratora systemu Zamawiającego, 

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 

operacyjnego, 

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

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

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 

zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do 

której podłączony jest komputer, 

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę 

rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub 

aplikacji, 

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego 

i dla wskazanych aplikacji, 

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe,    

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie 

przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu. 

20. 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, 

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 

zewnętrznymi.   

22. Obsługa standardu NFC (near field communication), 

23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 

widzących);  

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 

26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: 

a. Login i hasło, 

b. Karty z certyfikatami (smartcard), 

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

27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 

31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla 



warstwy transportowej IPsec,  

32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych 

polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 

33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach, 

34. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 

zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 

36. 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, 

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

38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na 

dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć 

kopie zapasowe, 

39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, 

modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 

40. Udostępnianie modemu, 

41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 

kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 

42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 

43. 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.), 

44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 

polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 

45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z 

uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością 

szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 

47. 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. 

48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością 

centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania 

dysków przenośnych 

49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do 

szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 

50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz 

możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

17 
Oprogramowanie 

dodatkowe 

A) Oprogramowanie pozwalające na:  

- Szyfrowanie i deszyfrowanie pojedyńczych plików i folderów   

- Zamazywanie plików z dysku twardego zgodne z certyfikatem DoD 5220.22M   

- Osobisty strzeżony dysk (PSD) w postaci bezpiecznej partycji, w którym można 

przechowywać poufne pliki. Dostęp do plików zapisanych w formacie PSD można uzyskać 

tylko po wprowadzeniu uwierzytelniającego hasła.  

- Ustawienia BIOS: ustawienie sekwencji bootowania, ustawienie haseł dostępu, 

Import/Export ustawień, blokowanie portów i urządzeń. 

 

B) Oprogramowanie służące do zarządzania komputerami w sieci, pozwalające minimum na: 

- Zarządzanie regułami 

- Szeregowanie i alarmy 

- Zarządzanie zapasami 

- Kwerendy i raporty 

- Generowanie raportu środków trwałych (z możliwością eksportu danych do pliku xls.) 

raz w tygodniu bez konieczności dokonywania spisu lokalnie lub zdalnie. 

Wygenerowany raport musi zawierać: 

a) numer seryjny komputera, 

b) informacje o zainstalowanym dysku HDD, 

c) informacje o zainstalowanym systemie, 

d) informacje o zainstalowanym procesorze, 



e) informacje o zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM, 

 

Do oferty należy dołączyc oświadczenie producenta oferowanego komputera (lub jego 

przedstawiciela w Polsce), że oferowane oprogramowanie jest w pełni kompatybilne z 

oferowanym sprzętem. 

W ofercie należy podać nazwę oferowanego oprogramowania dodatkowego. 

Opis oferowanego oprogramowania (w tym instrukcja obsługi) powinien znajdować się na 

oficjalnej stronie Internetowej producenta komputera – podać link do strony www. 

18 Bezpieczeństwo 

A) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy 

tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła 

systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany 

ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. 

B) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie 

wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego 

porty USB są aktywne. 

C) Komputer musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające 

zabezpieczenie haseł danych użytkownika. Zabezpieczenie ma składać się z dedykowanego 

urządzenia szyfrującego (współpracującego z płyta główną), którego usunięcie uniemożliwi 

uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie będzie 

możliwy na innym komputerze. 

D) Udostępniona bez dodatkowych opłat, pełna wersja oprogramowania, szyfrującego 

zawartość twardego dysku zgodnie z certyfikatem X.509 oraz algorytmem szyfrującym AES 

192bit, współpracującego z wbudowaną sprzętową platformą bezpieczeństwa 

19 Gwarancja 

Gwarancja producenta komputera min 24 miesięce door to door.  

A) Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta – wymagane oświadczenie producenta sprzętu (lub jego 

przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta 

lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta (oświadczenie należy dołączyć do 

oferty).  

B) Autoryzowany Partner Serwisowy musi posiadać status autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta komputera. Oświadczenie producenta sprzętu (lub jego 

przedstawiciela w Polsce) należy dołączyć do oferty. 

Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO9001 – do oferty 

należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z 

tą normą. 

Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 

8:00 do 17:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. 

20 

 
Certyfikaty i normy  

A) certyfikat ISO9001 i ISO14001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty). 

B) certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 

komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 oraz Windows 7 (załączyć wydruk ze 

strony Microsoft WHCL). 

C) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). 

D) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS 

Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta 

jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w 

dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów 

zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na 

potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności 

zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw 

sztucznych o masie powyżej 25 gram. 

E) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący 

oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub 

http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku ze 

strony internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu). 

Uwaga: Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie 

wyżej wymienionych warunków. 

Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim. 



21 Inne 

A) Dostęp do aktualizacji systemu BIOS, podręczników użytkownika, najnowszych 

sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta komputera numeru seryjnego lub modelu 

komputera – do oferty należy dołączyć link strony. 

B) Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w 

najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego 

oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www 

producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu 

Komputera. 

C) Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski 

numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801) dostępna w czasie obowiązywania 

gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego: zgłoszenie awarii sprzętu, 

zgłoszenie zapytania technicznego. 

D) W celu uniknięcia błędów kompatybilności Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy 

zestawu oraz podzespoły montowane przez Producenta były przez niego certyfikowane. 

Wykonawca niebędący producentem oferowanego sprzętu nie może samodzielnie 

dokonywać jego modyfikacji. 

E) Do oferty należy dołączyć kartę katalogową/specyfikację techniczą urządzenia. Karta 

powinna zawierać wyraźne zdjęcia obudowy oferowanego komputera. 
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Oprogramowanie 

do zarządzania 

mobilną pracownią 

komputerową 

Oprogramowanie musi być w polskiej wersji językowej i musi posiadać wsparcie producenta 

komputera.  

ZARZADZANIE KLASĄ 

* Włączanie i wyłączanie wszystkich komputerów w klasie z komputera Nauczyciela. 

* Przeprowadzenie zdalnego "wylogowania" wszystkich komputerów. 

* Wysyłanie sygnału zdalnego "logowania" do wszystkich komputerów Uczniów na początku 

lekcji. 

* Wygaszanie ekranów Uczniów dla przyciągnięcia uwagi. 

* Blokowanie myszy i klawiatur Uczniów podczas udzielania instrukcji. 

* Automatyczne podłączenie do komputerów Uczniów po restarcie komputera. 

* Wykorzystanie widoków, aby komputer Nauczyciela przypominał rzeczywisty układ klasy. 

* Wykorzystanie indywidualnych profili Nauczyciela, aby dostarczyć mu niezbędnych funkcji. 

* Przyznawanie Uczniom wizualnych nagród, jako motywacji do wysiłku i dobrego 

zachowania 

* Opcja "zadanie pomocy" poprzez jedno klikniecie, gdy Nauczyciel potrzebuje pomocy 

technicznej 

ZARZADZANIE DRUKOWANIEM 

* Uniemożliwienie Uczniom drukowania w klasie. 

* Ograniczenie ilości drukowanych stron. 

* Autoryzacja studenta przez nauczyciela przed rozpoczęciem drukowania. 

* Uniemożliwienie dodawania, usuwania lub modyfikowania drukarek. 

* Kontrola dostępu i użytkowania każdej drukarki. 

* Wskaźnik drukowania w czasie rzeczywistym, informujący, który Uczeń korzysta z drukarki. 

ZARZADZANIE URZADZENIAMI 

* zapobieganie kopiowaniu danych z nośników i na nośniki USB. 

* Zapobieganie kopiowaniu danych z urządzeń i na urządzenia CDR / DVD. 

* Zapobieganie tworzeniu nowych połączeń sieciowych. 

REJESTR UCZNIÓW 

* Pobieranie standardowych oraz indywidualnych informacji od każdego Ucznia na początku 

lekcji. 

* Przekazywanie plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 

* Podgląd podsumowania pracy Ucznia poprzez przesuniecie myszą po ikonie danego 

Ucznia. 

* Korzystanie z indywidualnych ikon dla poszczególnych osób lub grup Uczniów. 

PASEK INFORMACJI DLA UCZNIÓW 

Wymagany jest w aplikacji pasek informacji dla Uczniów, znajdujący się na górze ekranu 

każdego Ucznia. Ustawiany musi być, by zawsze był widoczny, ukryty lub by ukrywał się 

automatycznie. 

Pasek ten musi zawierać informacje zwrotne dla Ucznia odnośnie aktualnej lekcji, 

pozostałego czasu, używanych witryn internetowych i dostępnych aplikacji, statusu 

komunikatora, monitorowania klawiatury oraz celów lekcji; pasek musi zapewniać również 

szybki dostęp do opcji prośby o pomoc. Pasek informacji musi być w pełni konfigurowany 

przez Nauczyciela. 



PRZYDZIELANIE I ZBIERANIE PLIKÓW 

* Transfer i pobieranie plików z wybranego komputera w jednym działaniu. 

* Przekaz plików do wielu komputerów w jednym działaniu. 

* Przydzielanie i automatyczne odbieranie plików z danymi każdego Ucznia. 

TRYB POKAZU (MOZLIWOSC PROWADZENIA INSTRUKTAZU) 

* Pokaz ekranu Nauczyciela wybranym Uczniom. 

* Pokaz określonego pulpitu wybranym Uczniom. 

* Pokaz określonej aplikacji wybranym Uczniom. 

* Pokaz pliku powtórzenia (zarejestrowany poprzedni ekran) wybranym Uczniom. 

* Przekaz pliku wideo do wybranych Uczniów. 

* Pokaz prezentacji zoptymalizowanych pod katem sieci bezprzewodowych. 

* Pozostawienie zarejestrowanego pokazu na komputerze Ucznia do późniejszego 

odtworzenia. 

PODSWIETLENIE NA EKRANIE I NARZEDZIA DO RYSOWANIA (ADNOTACJA) 

Program musi posiadać w standardzie szeroką gamę ekranowych narzędzi do adnotacji, 

wspomagających 

prezentacje. Mają to być: linie, strzałki, kształty, podświetlenia tekstu i wiele więcej. 

WIRTUALNA TABLICA INTERAKTYWNA 

Tablica o wymiarach pełnej strony, zintegrowana bezpośrednio ze stanowiskiem 

Nauczyciela, wspomagana licznymi narzędziami do rysowania dla efektywniejszej 

współpracy w klasie. 

WSPÓLNA PRZEGLADARKA INTERNETU 

Pozwala Nauczycielowi otwierać wybrane witryny i synchronizować je z przeglądarka na 

komputerze każdego Ucznia. Uczniowie śledzą nawigacje Nauczyciela w witrynie. 

LIDERZY GRUP 

Wyznaczony uczeń może otrzymać cześć uprawnień Nauczyciela i pełnić funkcje Lidera 

Grupy, do czasu cofnięcia uprawnień. Obecnie ta funkcja pokazuje wizualny podział Liderów i 

członków ich grup. 

CZAT GRUPOWY LUB 1:1 

Można otworzyć sesje dyskusyjna, włączając w nią wszystkich lub wybranych Uczniów, z 

możliwością dzielenia się uwagami z cala klasa. Obecnie są dostępne emotikony. 

AUDIO 

W trakcie prezentacji można transmitować przekaz audio lub głos Nauczyciela. Pomoc audio 

jest dostępna we wszystkich ekranach pokazu, w opcjach zdalnego sterowania oraz w 

sesjach czatu. 

PREZENTACJA EKRANU UCZNIA 

Nauczyciel może wybrać komputer ucznia i pokazać ekran całej klasie. Doskonała możliwość 

podkreślenia osiągnięć Ucznia oraz wymiany informacji. 

PASEK NARZEDZI NAUCZYCIELA 

Gdy aplikacja Nauczyciela jest zminimalizowana, dostępny jest wygodny pasek narzędzi dla 

szybkiego dostępu do głównych funkcji aplikacji. Pasek narzędzi jest zoptymalizowany do 

użytku z interaktywnymi tablicami. 

MONITOROWNIE AUDIO W CZASIE RZECZYWISTYM 

Możliwości: jednoczesny podgląd wszystkich ekranów uczniów w klasie i bezpośrednia 

kontrola aktywności audio; wybór miniaturki ucznia i nasłuchiwanie dźwięku na jego 

komputerze; nasłuchiwanie mikrofonu ucznia i poprawianie wymowy; czat lub indywidualna 

praca z wybranym uczniom bez zakłócania toku lekcji. 

PODGLAD EKRANÓW UCZNIÓW W CZASIE RZECZYWISTYM (TRYB 

MONITOROWANIA) 

* Monitorowanie całej klasy w jednym podglądzie. 

* Skanowanie szeregu komputerów Uczniów we wcześniej zdefiniowanych zestawach. 

* Przegląd informacji dodatkowych, obejmujących aktywne aplikacje i witryny. 

* Skalowanie dla uzyskania zoptymalizowanych miniatur Uczniów w wysokiej rozdzielczości. 

MONITOROWANIE KOMUNIKATORÓW 

Oprócz opcji zapobiegania uruchamianiu w klasie komunikatorów, aplikacja musi posiadać 

możliwość monitorowania określonych komunikatorów internetowych, pozwalając 

Nauczycielowi na kontrolowanie czatów oraz ich treści. 

MONITOROWANIE KLAWIATUR W CZASIE RZECZYWISTYM 

Jest to funkcja do zastosowania w połączeniu z kontrola aplikacji, zapewniająca 

Nauczycielowi wgląd w prace Uczniów oraz zrozumienie przez nich tematu. Podczas lekcji, 

gdy Uczniowie pracują przy użyciu dozwolonej aplikacji, Nauczyciel możne monitorować cala 

klasę oraz szybko i łatwo kontrolować treści zapisywane przez Uczniów i poziom aktywności 



każdego z nich. 

Funkcja dostarcza również słów kluczowych na potrzeby śledzenia zrozumienia tematu przez 

Uczniów i 

przeglądania pełnej historii używania przez nich klawiatury oraz aplikacji. 

POMIAR I KONTROLA APLIKACJI 

* Monitorowanie całego użytkowania aplikacji przez Uczniów. 

* Podgląd aplikacji uruchomionych w tle na wszystkich komputerach. 

* Otwieranie i zamykanie aplikacji na wybranych komputerach w jednym działaniu. 

* Zapis pełnej historii użycia aplikacji w klasie. 

* Blokowanie działania zabronionych aplikacji. 

* Zezwolenie na działanie tylko zatwierdzonych aplikacji. 

POMIAR I KONTROLA INTERNETU 

* Monitorowanie korzystania z Internetu przez wszystkich Uczniów. 

* Podgląd otwartych witryn w tle na wszystkich komputerach. 

* Otwieranie i zamykanie witryn na wybranych komputerach w jednym działaniu. 

* Zapis pełnej historii użycia Internetu w klasie. 

* Blokowanie dostępu do dowolnej witryny lub do witryn zabronionych. 

* Zezwalanie na dostęp tylko do witryn zatwierdzonych. 

BEZPIECZNE PRZEGLADANIE INTERNETU 

Funkcja bezpiecznego przeglądania anuluje ustawienia wyszukiwania większości wiodących 

wyszukiwarek 

internetowych i zapobiega uzyskiwaniu nieodpowiednich treści w procesie wyszukiwania. 

EFEKTYWNE ZDALNE STEROWANIE 

Funkcja ta pozwala oglądać, współdzielić i kontrolować ekran, klawiaturę oraz mysz 

dowolnego Ucznia w 

klasie na zasadzie 1:1, bez względu na głębie koloru, rozdzielczość oraz system operacyjny 

każdej ze stron. 

DZIENNIK UCZNIA 

Aplikacja musi zawierać efektywną, unikatową funkcje Dziennika Ucznia. Polega ona na tym, 

że podczas 

typowej lekcji można uchwycić wszystkie wymagane elementy związane z lekcja i 

automatycznie zamieścić w 

pliku PDF do analizy przez Uczniów po lekcji. 

* Cele i szczególy dotyczace lekcji. 

* Notatki Nauczyciela. 

* Notatki poszczególnych Uczniów. 

* Zrzuty ekranu z prezentacji (oraz pomocne wyjasnienia). 

* Wyniki ankiety klasowej lub grupowej. 

* Ekrany wirtualnej tablicy. 

* Wyniki testów poszczególnych Uczniów. 

* Odnośniki do witryn wykorzystywanych podczas lekcji. 

* Kopie zapisów czatów klasowych. 

Unikatowy dziennik Ucznia zawierać musi pełen zapis treści oraz informacji omawianych na 

lekcji, a także 

jasne streszczenie dla Uczniów, którzy nie byli obecni na zajęciach oraz ustrukturowane 

podsumowanie 

działań dla Nauczyciela. 

ANKIETOWANIE UCZNIÓW 

Funkcja ta pozwala sprawdzić, czy Uczniowie zrozumieli treści omawiane podczas lekcji, 

poprzez szybką 

ankietę. 

* Tworzenie ankiety przy pomocy wpisanych wcześniej lub własnych odpowiedzi. 

* Bieżący wgląd we wszystkie odpowiedzi i podsumowanie dla klasy. 

* Dynamiczne tworzenie grup w oparciu o odpowiedzi Uczniów. 

* Prezentowanie wyników ankiety wszystkim Uczniom. 

TESTOWANIE UCZNIÓW I QUIZY 

Funkcja ta musi pozwalać bardzo łatwo przygotowywać testy i egzaminy, korzystając z pytań 

tekstowych, 

obrazowych, audio i wideo. 

* Tworzenie biblioteki zasobów i pytań, które można współdzielić. 

* Tworzenie dowolnej liczby testów przy użyciu pytań z własnej biblioteki. 

* 8 rożnych stylów pytań do wykorzystania. 



* Tworzenie pytań zawierających od 2 do 4 opcji odpowiedzi. 

* Ustalanie poziomów oceniania egzaminów (np. ponad 90% = ocena 5). 

* Śledzenie postępu pracy Ucznia i poprawności odpowiedzi w czasie rzeczywistym. 

* Automatyczna ocena testu, aby wyniki były dostępne niezwłocznie po jego zakończeniu. 

* Indywidualne wyświetlenie wyników każdemu Uczniowi. 

* Przekazywanie wyników klasie (łącznie z podświetlaniem poprawnej odpowiedzi). 

* Instalacja oprogramowania do przygotowywania testów jako oddzielny, samodzielny 

program. 

BEZPIECZENSTWO: 

Aplikacja musi posiadać szereg zabezpieczeń, gwarantujących poprawne i autoryzowane 

korzystanie z 

oprogramowania. Należeć musi do nich: 

* Unikatowy "klucz bezpieczeństwa", dzięki któremu dana kopia nie jest kompatybilna z 

innymi. 

* Ograniczenie łączności tylko do systemów ze zgodna licencja oprogramowania. 

* Profile Instruktora, z których każdy pozwala na indywidualne poziomy funkcjonalności, 

stosownie do potrzeb. 

* Użycie profili AD do ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z 

oprogramowania 

nauczycielskiego lub technicznego. 

* Użycie profili AD do wymuszenia konfiguracji dla Instruktora i Klienta. 

* Kontrola dostępu użycia przenośnych nośników w klasie. 

* Automatyczne ponowne wprowadzanie ograniczeń po dokonaniu restartu komputera 

Ucznia. 

Aplikacja musi posiadać przykładowe szablony Active Directory (AD) dla uproszczenia ich 

zastosowania. 

Konsola techniczna musi umożliwiać również weryfikacje zabezpieczeń aplikacji na 

komputerze każdego Ucznia. 

KONSOLA TECHNICZNA 

Konsola to narzędzie gwarantujące takie zarządzanie komputerami w szkole, by zawsze były 

one dostępne na 

potrzeby nauczania. Konsola techniczna, przeznaczona jest specjalnie dla techników 

laboratoryjnych i kierowników sieci. 

Konsola techniczna musi umożliwiać: 

* Jednoczesne monitorowanie wszystkich komputerów w szkolnej sieci. 

* Monitorowanie użycia Internetu i aplikacji na komputerze każdego Ucznia. 

* Transfer plików i folderów do wszystkich lub wybranych komputerów. 

* Grupowanie wszystkich komputerów według klasy / lokalizacji fizycznej. 

* Generowanie pełnego wykazu sprzętu dla wybranego komputera. 

* Generowanie pełnego wykazu oprogramowania dla każdego komputera, łącznie z latami 

systemu. 

* Podgląd i kontrola usług, procesów i aplikacji działających na każdym komputerze. 

* Bezpośrednia pomoc techniczna dla każdego Nauczyciela. 

* Zdalne włączane, wyłączanie, restart i logowanie do komputerów w klasie. 

* Wyświetlanie wszystkich Uczniów i Nauczycieli według aktywnych klas. 

* Zdalne weryfikowanie zabezpieczeń indywidualnego klienta aplikacji. 

* Prowadzenie czatu z jednym lub wieloma Uczniami bądź Nauczycielami. 

* Rozsyłanie wiadomości do grup lub wszystkich użytkowników sieci w przeciągu kilku 

sekund. 

* Przeprowadzanie efektywnej zdalnej kontroli 1:1 na dowolnym wybranym komputerze. 

* Wyświetlenie stanu pamięci USB na wszystkich komputerach Uczniów. 

OBSLUGA SIECI BEZPRZEWODOWYCH: 

Aplikacja musi być w pełni zoptymalizowana do użytku z sieciami bezprzewodowymi, 

laptopami oraz komputerami przenośnymi typu tablet PC. Zarządzanie komputerami w 

bezprzewodowym środowisko ma na celu maksymalizacje efektywności pracy przy 

zachowaniu parametrów sieci i urządzeń ją obsługujących. 

Aplikacja musi posiadać specjalny tryb bezprzewodowy, pozwalający na dostosowanie 

przepływu danych podczas dokonywania pokazu dla klasy, do prędkości sieci 

bezprzewodowej i punktów dostępu. 

Przy pomocy aplikacji, w środowisku bezprzewodowym musi być możliwość: 

* Łączenia się z komputerami poprzez połączenie bezprzewodowe. 

* Optymalizowania działania zależnie od prędkości punktów dostępu. 



* Tworzenia wcześniej zdefiniowanych list klas, aby można było łączyć się z komputerami 

mobilnymi. 

* Pracy z laptopami i komputerami typu tablet PC. 

Aplikacja musi posiadać również funkcję lokalizacji Uczniów, pozwalającą na zlokalizowanie 

bezprzewodowych laptopów Uczniów w dowolnej sieci LAN lub WAN. Przy pomocy tego 

nowego, standardowego elementu aplikacji, bezprzewodowe laptopy Uczniów można 

zlokalizować i podłączyć z dowolnej listy klasy, bez względu na ich aktualny adres IP lub 

podsieć. 

 

Oprogramowanie jak i znajdująca się opcja POMOCY w Menu muszą być w polskiej wersji 

językowej. 

Oferowane oprogramowanie powinno posiadać możliwość pobrania z oficjalnej strony 

producenta komputera. W ofercie należy podać link strony Internetowej. 

 

7. Serwer NAS (SP Trzepowo, SP Pomlewo, GIM Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Procesor 1.2GHz Dual – Core 

2 Pamięć RAM 1GB RAM 

3 
Ilość kieszeni 
na dyski 
twarde 

4 

4 
Maksymalna 
pojemność 
dysku 

4TB 

5 
Obsługa 
RAID 

TAK; 1/5/6/1+0 

6 Porty USB 3x 3.0 

7 Czytnik kart SDXC 

8 
Porty 
Ethernet 

2 

 

8. Urządzenie wielofunkcyjne (SP Trzepowo, GIM Przywidz) 

 

Drukowanie 

Szybkość drukowania  33 str./min 

Czas pierwszego wydruku  5 sekund 

Rozdzielczość  1200 x 1200 dpi 

Czcionki druku  87 skalowanych czcionek PCL 

Języki druku  PCL5e, PCL6(XL), IBM-PPR, Epson-FX, XPS 

Zespół drukowania  Dupleks mechaniczny 

Skanowanie 

Rozdzielczość skanowania  600 x 600 dpi 

Szybkość skanowania  Do 6 s/stronę w kolorze i  2 s/stronę w trybie monochromatycznym 

Głębia kolorów  Wejście 48 bit/Wyjście 24 bit 

Podawanie dokumentów  Automatyczny podajnik dokumentów wraz z duplexem na 50 arkuszy, 

skaner płaski 

Format  M-TIFF, PDF, XPS, JPEG, GIF, PNG 

Książka adresowa  LDAP lub 300 adresów e-mail i 20 grup adresowych 

Skanowanie do  FTP, HTTP, E-mail, TWAIN, CIFS, pamięci USB 

Kopiowanie 

Czas wykonania pierwszej kopii  10 sekund 

Szybkość kopiowania  do 33 kopii/min 

Rozdzielczość kopiowania  do 600 x 600dpi 

Zmniejszanie/powiększanie  Zoom 25-400% 

Maksymalna liczba kopii 99 

Faksowanie 



Złącza RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, Linia PBX 

Szybkość  ITU-T G3(Super G3) do 33,6kbps, do 2 s/str. 

Szybkie wybieranie  16 przycisków szybkiego wybierania, 100 numerów szybkiego wybierania 

Lista rozgłaszania  Maksimum 100 

Pamięć stron 4MB 

Interfejs i oprogramowanie 

Złącza  Port USB 2.0, Ethernet 10/100/1000BaseTX 

Komunikacja bezprzewodowa Tak, moduł bezprzewodowej karty sieciowej wbudowanej w urządzenie. 

Kompatybilność z systemami 

operacyjnymi  

Windows XP (32-bit & 64-bit) / Server 2003 (32-bit & 64-bit) / Server 2008 

(32-bit & 64-bit) / Server 2008 R2 (64-bit) / Vista (32-bit & 64-bit) / 7 (32-bit 

& 64-bit); Mac OS X 10.4.0 - 10.7.2 

Dodatkowe oprogramowanie  Oprogramowanie producenta drukarki lub równoważne do monitorowania 

wykorzystania urządzenia oraz nakładania ograniczeń posiadające 

następujące funkcje: 

- funkcjonować w środowisku Windows; 

- obsługiwać zarówno drukarki sieciowe (czyli podłączone do sieci 

Ethernet poprzez wbudowaną w drukarkę wewnętrzną kartę sieciową) jak 

i drukarki podłączone lokalnie (przez port USB i/lub LPT) 

- podawać nazwy użytkowników (np. ich loginy) drukujących 

poszczególne wydruki; 

- podawać nazwy drukowanych plików, liczbę stron, datę i godzinę 

przeprowadzenia danego wydruku; 

- możliwość wpisania kosztów materiałów eksploatacyjnych, oraz kosztu 

użycia zwykłej kartki, folii i nalepek; 

- podawać koszt przeprowadzonego wydruku z możliwością rozróżnienia 

wydruków o małym i dużym pokryciu (wymagane jest rozróżnianie 

przynajmniej 5 różnych poziomów pokrycia, i przyznawanie im 

odpowiednich kosztów); 

- możliwość nakładania ograniczeń ilościowych na liczbę drukowanych 

stron oraz na koszty wydruku, w ujęciu dziennym, tygodniowym i 

miesięcznym. 

Podawanie papieru 

Pojemność papieru  Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2;  

Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; 

Możliwość instalacji dodatkowego podajnika papieru o pojemności 530 

arkuszy 80g/m2 

Format papieru  Podajnik 1: A4, A5, B5, A6  

Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5, A6, Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, 

C6, nośniki (baner) do 130 cm długości 

Druk dwustronny: A4, B5, A5 

Gramatura papieru  Podajnik 1: 60 – 160 g/m2;  

Druk dwustronny: 60 – 120 g/m2;  

Podajnik uniwersalny: 60 – 160 g/m2 

Podajnik skanera: 60 – 105 g/m2 

   Odbiornik papieru  Do 150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu 

  Pozostałe parametry techniczne: 

  Pamięć  Standardowa pamięć RAM: 512 MB 

  Szybkość procesora  667 MHz 

  Obciążenie Maksymalne obciążenie do 60 000 stron miesięcznie 

  Wymaganie dodatkowe: 

   Gwarancja 
3 lata gwarancji producenta drukarki - naprawa w miejscu instalacji w 

ciągu 24h od daty zgłoszenia lub sprzęt zastępczy. 

   Wymagane dokumenty:: 

Oświadczenie producenta sprzętu, że w przypadku nie wywiązywania się 

z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na 

siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.  

Certyfikat ISO 9001:2008 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty.                           

Certyfikat ISO 14001:2004 producenta oferowanego sprzętu - dokumenty 

potwierdzające załączyć do oferty. 



   Materiały eksploatacyjne: Wymagana rozdzielność bębna i tonera.  

Wydajność materiałów 

eksploatacyjnych 

Urządzenie dostarczone z  tonerem o wydajności 2000 str  zgodnie z 

ISO/ISC 19752. 

Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności: 

7000  zgodnie z ISO/ISC 19752. 

 

 

 

9. Drukarka 3D (SP Trzepowo) 

 

L.p. nazwa opis  

1 
Komora 
drukowania 

W pełni zamknięta 

2 
Rozmiar 
drukowanych 
produktów 

Min 20x20x20cm 

3 Typy plików .STL , XYZ Format (.3w) 

4 Technologia FFF (Fused Filament Fabrication) 

5 
Tryby 
drukowania 

FINE:0,1 mm (100 Microns); STD:0,2 mm (200 Microns); SPEED:0,3 mm (290 Microns); 
ULTRA FAST: 0,4 mm (400 Microns) 

6 
Głowica 
drukująca 

Pojedyncza dysza 

7 
Średnica 
dyszy 

0,4mm 

8 Certyfikat CE 

9 Wyświetlacz Rodzaj panelu: 4 X 16 LCM 

10 Masa własna Nie więcej niż 28kg 

2 Inne Filament w kartridżu o minimalnej masie 600g 

 

10. Aparat fotograficzny (SP Trzepowo) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Liczba pikseli 20,1 mln 

2 
Rodzaj 
matrycy 

CCD 

3 
Powiększenie 
optyczne 

8x 

4 
Powiększenie 
cyfrowe 

16x 

5 Ogniskowa 4.5-36.0 

6 
Jasność 
obiektywu 

3.7-6.6 

7 Wyświetlacz 2.7” 

8 Menu  W języku polskim 

9 
Lampa 
błyskowa 

Wbudowana 

10 ISO 80-1600 

11 Filmowanie  TAK z dźwiękiem 

12 Złącza USB 

 

 

11. Karta Pamięci (SP Trzepowo) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Rodzaj Misro SD 



2 Pojemność 32GB 

3 
Temperatura 
Robocza 

-25 +85 st. celc. 

4 
Prędkość 
zapisu/odczytu 

80MB/s 

 

 

12. Statyw do aparatu/kamery (SP Trzepowo, GIM Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Wymiary 
Maks. Wysów 1m 

Min wymiar po złożeniu 35,5cm 

2 Waga Maksymalnie 660g 

3 Inne Blokada każdej z trzech nóg po rozłożeniu 

 

 

13. Tablica interaktywna (SP Trzepowo, GIM Przywidz) 

 

L.p. opis  

1 
Efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny), na której można dokonywać notatek, sterować 
pracą komputera i wyświetlać obraz z projektora 156,5 cm × 117,5 cm (przekątna 77 cali – 195,6 cm). 

2 Format tablicy – 4 / 3 

3 Waga – maksymalnie 18,5 kg 

4 
Powierzchnia tablicy magnetyczna (wykorzystanie magnesów do mocowania kartek do tablicy) oraz 
umożliwiająca pisanie pisakami sucho ścieralnymi. 

5 Technologia – dotykowa, optyczna. 

6 Komunikacja tablicy z komputerem za pomocą przewodu USB. 

7 Gwarancja producenta na tablicę – 2 lata. 

8 Obsługa tablicy za pomocą załączonych pisaków i za pomocą palca. 

9 W zastawie z tablicą dwa pisaki. 

10 
Półka na pisaki wyposażona w przyciski do wyboru kolorów (czarny, niebieski, czerwony i zielony). 
Przycisk uruchamiający funkcję gąbki oraz przyciski do wywoływania procesu orientacji tablicy, klawiatury 
ekranowej i prawego przycisku myszy. 

11 
Obsługa dwóch jednoczesnych dotknięć umożliwia pracę do dwóch użytkowników z materiałem 
interaktywnym na tablicy wykorzystując dołączone pisaki, inne przedmioty lub swoje palce do pisania. 

12 

Rozpoznawanie gestów wielodotyku: dotknięcie obiektu w dwóch punktach i obracanie punktów dotyku 
wokół środka – obracanie obiektu, dotknięcie obiektu w dwóch punktach i oddalanie lub przybliżanie 
punktów dotyku – zwiększanie i zmniejszanie obiektu. 

13 
Autoryzowany przez producenta tablicy serwis w Polsce, certyfikowany zgodnie z normą ISO 9001:2000 
lub ISO 9001:2008 w zakresie urządzeń audiowizualnych. 

14 
Wraz z tablicą dostarczyć (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy i przewodnik metodyczny dla 
nauczycieli dotyczący wykorzystywania tablicy w procesie dydaktycznym 

15 
Wraz z urządzeniem dostarczyć program do przygotowywania i przeprowadzenie interaktywnych lekcji w 
języku polskim. 

16 

Program umożliwia obsługę gestów multitouch i pozwala na pracę kilku osób jednocześnie (możliwość 

pisania, używania gestów wielodotyku) 



17 

Organizacja okna programu na wzór popularnych programów do edycji tekstu, arkuszy kalkulacyjnych itp. 

pasek menu tekstowego, pasek narzędzi w postaci ikon, pasek tytułu okna, ikony minimalizuj, 

maksymalizuj i zamknij okno, paski przewijania poziomego i pionowego, suwaki i obszar roboczy okna. 

Dzięki czemu można skrócić czas potrzebny na wdrożenie nowych użytkowników wykorzystując ich 

umiejętności i doświadczenia nabyte przy pracy z tymi popularnymi aplikacjami. 

18 
Dostarczyć wraz z tablicą (w języku polskim) podręcznik użytkownika tablicy. 

19 

Oprogramowanie do obsługi tablicy w języku polskim, możliwość rozpoznawania zdań i przekształcanie z 

pisma odręcznego na tekst maszynowy w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, 

hiszpańskim (zmiana języka rozpoznawania bez konieczności ponownego uruchamiania oprogramowana 

lub komputera). 

20 
Tablica interaktywna i oprogramowanie do niej tego samego producenta. 

21 

Wybrane cechy oprogramowania do obsługi tablicy: 

a. dostosowywanie menu programu poprzez dodawanie i usuwanie ikon zgodnie z potrzebami 

użytkownika; ponadto przycisk przywracający domyślne ustawienia ikon menu, 

b. możliwość umieszczenia paska narzędzi na górze lub na dole tablicy (ekranu komputera) i 

jeżeli jest pasek boczny, to również możliwość umieszczenia go po lewej lub prawej stronie, 

c. wirtualna drukarka systemowa pozwalająca na przeniesienie (wydrukowanie) treści z 

aplikacji systemowych z funkcją drukowania bezpośrednio na strony programu do obsługi 

tablicy, 

d. funkcja usuwania z całej strony wszystkich notatek naniesionych za pomocą cyfrowego 

atramentu, 

e. przycisk resetowania strony do stanu bezpośrednio po otwarciu pliku z dysku, 

f. funkcja pokazująca wszystkie obiekty z dodanymi łączami (będące łączami) bezpośrednio 

po wyświetleniu danej strony, 

g. obramowanie strony pokazujące, która część strony jest widoczna przy wyświetlaniu w 

trybie pełnoekranowym, w zależności od proporcji ekranu (4/3, 16/9 i 16/10; ułatwia 

przygotowywanie stron na zajęcia na komputerach o innych proporcjach wyświetlacza niż 

tablica), 

h. łączenie stron (slajdów) w grupy; usuwanie, dowolne porządkowanie kolejności grup stron; 

nadawanie grupom stron, jak i samym stronom dowolnych nazw; domyślna nazwa każdej 

strony to informacja o godzinie i dacie jej utworzenia (użycie funkcji utwórz nową stronę), 

i. narzędzie specjalne pisak, które automatycznie rozpoznaje pismo odręczne i zamienia go 

na tekst maszynowy; pozwala na zatwierdzenie przez użytkownika poprawności 

rozpoznania pisma; rozpoznaje znaki edycji: pionowa linia w tekście– dodaje spację, 

pozioma linia – usuwa przekreślony tekst, znak litery V – wstawia tekst napisany na 

pojawiającym się polu, zakreślenie tekstu kółkiem – zastępuje zakreślony tekst tekstem 

napisany na pojawiającym się polu. 

j. wyszukiwarka plików graficznych (do wyboru użytkownika zdjęcia lub clipart’y) w sieci 

Internet dostępna z poziomu programu; posiada na stałe włączony filtr, który pomaga 

blokować obrazy nieodpowiednie lub przeznaczone dla osób dorosłych, tak by nie pojawiały 

się w wynikach wyszukiwania; w wynikach wyszukiwania pojawiają się tylko obrazy 

oznaczone licencją Crative Commons; obrazy wstawione na slajd z wyszukiwarki 

oznaczane są automatycznie linkiem do strony, z której pochodzą. 

 

 

14. Projektor (SP Trzepowo) 

 

L.p. nazwa opis  

1 siła światła 
tryb jasny min. 2700 ANSI lumenów, w trybie normalnym min. 1800 ANSI 
lumenów 

2 technologia 1,6 cm P-Si TFT x 3 

3 
rozdzielczość 
rzeczywista 

min. 1024x768 (XGA) 



4 obiektyw ręczna regulacja ostrości obrazu, ręczny zoom x 1,2 

5 kontrast min. 2000:1 

6 
korekcja efektu 
trapezowego 

min.+/- 30 st w pionie 

7 wejścia min. 1 x 15-pin Mini D-sub,, 1 x HDMI z HDCP, 1 x para RCA, 

8 wyjścia min. 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x 1 x para RCA 

9 sterowanie 1 x 9-pin D-sub RS-232C 

10 sieć RJ45 

11 żywotność lampy min 5000 godzin (tryb jasny) /min. 6000 godzin(tryb normalny) 

12 głośnik min. 16W x 1 (mono) 

13 głośność maks. 30dB w trybie normalnym 

14 tryb eco automatyczny 

15 tryb obrazu 
normalny, kinowy, dynamiczny, czarna tablica, biała tablica, zielona tablica, 
zdjęcie 

16 
systemy 
zabezpieczeń 

min.  4 np. pręt zabezpieczający, blokada PIN, hasło MyScreen, blokada na klucz 
(klawiatura i pilot), gniazdo Kensington, hasło My Text 

17 
przekątna 
wyświetlanego obrazu 

min. 76-762 cm 

18 filtr uretanowy do min. 2000 godzin 

19 Masa maks. 3,1 kg 

20 
gwarancja producenta 
na projektor i lampę 
dla edukacji 

min. 3 lata 

21 Inne Bezpośredni włącznik, automatyczne wyłączanie 

 

15. Cyfrowe systemy pomiarowe (SP Trzepowo) 

 

L.p. nazwa opis  

1 
Czujnik 
temperatury 

zakres od - 40 do 125 °C 

dokładność  ± 0,5 °C 

rozdzielczość skali 0,1 °C 

pomiar w °C, K i °F 

maksymalna  prędkość próbkowania 10 próbek na sekundę 

stopień ochrony IP67 

Bezpośrednia, bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth. 

Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m. 

Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem). 

Gwarancja producenta 5 lat (60 miesięcy) 

2 
Czujnik siły i 
przyśpieszenia 

zakres (siła) +/-50 N 

rozdzielczość skali 0,03 N 

zakres (przyśpieszenie) +/-16 g 

maksymalna  prędkość próbkowania 1000 Hz 

ochrona przed przeciążeniem – do 75 N (bez uszkodzenia) 

Bezpośrednia, bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth. 

Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m. 

Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem). 

Gwarancja producenta 5 lat (60 miesięcy) 

3 
Czujnik 
ciśnienia 

zakres od 0 do 400 kPa 

rozdzielczość skali 0,1 kPa 

dokładność  ± 1 kPa 

maksymalna  prędkość próbkowania 1 000 próbek na sekundę 



Strzykawka 60 cc w zestawie 

Giętka rurka plastikowa w zestawie 

Przejściówki do podłączenia do czujnika w zestawie 

Bezpośrednia, bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth. 

Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m. 

Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem). 

Gwarancja producenta 5 lat (60 miesięcy 

4 Czujnik pH 

zakres od 0 do 14 pH 

rozdzielczość skali 0,02 pH 

dokładność ±0,1 pH 

maksymalna  prędkość próbkowania 50Hz 

stopień ochrony IP67 

Bezpośrednia, bezprzewodowa komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth. 

Zasięg komunikacji bezprzewodowej z komputerem do 30 m. 

Diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem). 

Gwarancja producenta 5 lat (60 miesięcy) 

 

16. Mikroskop z kamerą USB (SP Trzepowo) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Głowica Okular mono, możliwość obrotu o 360 St. Pochylenie głowicy o 45 st 

2 Optyka Szklana, powiększenia 4x, 10,x, 40x 

3 Okular szerokopolowy WF10x 

4 Zakres powiększenia 40x-400x 

5 Funkcje okularu Możliwość zamontowania kamery USB 

6 Stolik pomiarowy 90x90mm z mechanizmem krzyżowym do mocowania preparatu 

7 Regulacja ostrości Współosiowe dwustronne pokrętłą 

8 Masa Nie więcej niż 1550g 

9 
Rozdzielczość 
kamery 

2 megapiksele 

10 Czułość kamery 1.0V 

11 Dynamika 71dB 

12 
Odstęp sygnału od 
szumu 

42,3dB 

13 
Przetwornik 
analogowo – cyfrowy 

8 bit 

14 Interfejs kamery USB 2.0 

 

17. Ekran do rzutnika (SP Trzepowo, SP Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Format 1:1 

2 Rozmiar 180x180 

3 Powierzchnia MattWhite 

4 Masa Maksymalnie 8 kg 

5 Rodzaj Ekran ścienny 

6 Mocowanie Uchwyty zintegrowane w obudowę ekranu 

 

18. Odtwarzacz CD (SP Trzepowo, SP Pomlewo, SP Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Rodzaj płyt CD-R/RW 

2 Porty Wejście USB, Wejście liniowe LINE IN,  

3 Funkcje Budzik 

4 Wyświetlacz  LCD 

5 Moc głośników 2x1,2W 

6 Tuner Analogowy FM/AM 

 

19. Głośniki komputerowe (GIM Przywidz) 

 



L.p. nazwa opis  

1 Zasilanie wyjściowe 3, Watt RMS 

2 Dystrybucja energii 1.5x2, Watt 

3 
Zniekształcenia 
harmoniczne 

0.3, % (1Watt, 1kHz) 

4 
Zakres 
częstotliwości 

100-18 000, Hz 

5 
Stosunek 
sygnału/szumu 

70, dB 

6 Oddzielenie 20, dB 

7 Interfejsy 3,5 stereo; USB, V/Hz 

 

 

20. Zestaw nagłośnienia z mikrofonem bezprzewodowym (GIM Przywidz) 

 

Głośnik 

L.p. nazwa opis  

1 Impedancja 8 ohm 

2 Pasmo przenoszenia 60-20000kHz 

3 Głośnik niskotonowy 20cm (8\") 

4 Moc muzyczna 180W 

5 Moc znamionowa 90W 

6 Czułość 93dB 

7 Max SPL 111dB 

8 Wejścia 2 x SPEAKON 

  

 Zestaw mikrofonowy 

 

L.p. nazwa opis  

1 Ogólne Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych z dwoma nadajnikami doręcznymi 

2 
Zakres 
częstotliwości 

170-250MHz 

3 
Stabilność 
częstotliwości 

+/- 0.005% 

4 Wyjścia Symetryczne dla kanału A+B XLR 3pin 

5 
Zniekształcenia 
odbiornika  

<0.5% 

6 Moc nadajnika 30mW 

7 
Zasilanie 
nadajników 

Bateria 9V 

8 Nadajnik Poziom sygnału audio (wyjście mix): +/-300mV 

 

21. Mikrofony bezprzewodowe (zestaw z dwoma nadajnikami doręcznymi) (GIM Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Ogólne Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych z dwoma nadajnikami doręcznymi 

2 
Zakres 
częstotliwości 

170-250MHz 

3 
Stabilność 
częstotliwości 

+/- 0.005% 

4 Wyjścia Symetryczne dla kanału A+B XLR 3pin 

5 
Zniekształcenia 
odbiornika  

<0.5% 

6 Moc nadajnika 30mW 

7 
Zasilanie 
nadajników 

Bateria 9V 

8 Nadajnik Poziom sygnału audio (wyjście mix): +/-300mV 

 

22. Specjalistyczne oprogramowanie graficzne (GIM Przywidz) 

 

L.p. nazwa opis  

1 Corel CorelDRAW GS X8 PL Win Box DVD 



 

23. Papier do wydruków 

 

L.p. nazwa opis  

1 Ilość arkuszy 125 

2 Gramatura 250 

3 Funkcje Papier przeznaczony do pełnokolorowych wydruków, 

 

24. Poradnik z zakresu grafiki komputerowej 

 

L.p. nazwa 

1 CorelDRAW Graphics Suite dla początkujących 

 

25. Lodówka z zamrażalnikiem 

L.p. nazwa opis  

1 
Klasa 
efektywności 
energetycznej  

A+ 

2 
pojemność 
chłodziarki 
netto 

minimum 103 l 

3 
pojemność 
zamrażalnika 
netto 

minimum 15l 

4 parametry minimalne (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. 

5 sterowanie mechaniczne 

6 
zużycie 
roczne 

 nie więcej niż 175 kWh 

 

26. Listwa zasilająca (przedłużacz)  

L.p. nazwa opis 

1  

zabezpieczenie przed dziećmi - sygnalizacja pracy - 5 gniazd z uziemieniem - 

zabezpieczenie przed przepięciem - zabezpieczenie przed przeciążeniem Zastosowanie: 

TV, telefon, FAX., komputer, drukarka, HI-FI, DVD, VHS (do zastosowań wewnątrz 

pomieszczeń) Bezpieczna obudowa wykonana z wytrzymałego materiału Możliwość 

przymocowania do podłogi  

 

27. Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury 

L.p. nazwa opis  

1 Pojemność minimum 1,7l 

2 Moc minimum 2400W 

3 
Element 
grzejny 

płaska grzałka płytowa 

4 
Długość 
przewodu 

minimum 0,8m 

5 Wskaźnik wody Po obu stronach czajnika 

 

część 2  

Teleskop - Podstawowy teleskop soczewkowy, pozwalający na prowadzenie obserwacji wizualnych 

planet i Księżyca, a w dobrych warunkach może ukazać około 150-200 galaktyk i gromad 

gwiazdowych. Montaż azymutalny gwarantuje dobrą sztywność, umożliwiającą prowadzenie 

obserwacji przy dużych powiększeniach, a przy tym prostotę używania (lewo –prawo, góra–dół, czyli 

obrót w azymucie i wysokości),lekki, mocny aluminiowy statyw z półeczką o regulowanej wysokości. 

Dedykowany nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem obserwacji w czasie zajęć dodatkowych, 



wycieczek edukacyjnych. W zależności od potrzeb, zakup urządzenia należy skonsultować w  

profesjonalnych firmach. 

Waga szalkowa z tworzywa z odważnikami - waga wykonana z plastiku, cztery + odważniki wymienne 

metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do 

odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania 

pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego 

wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 

g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. 

Suszarka na szkło laboratoryjne- Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze laboratoryjne stali 

pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, 

przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm 

Krążek Secchiego- Krążek (biały lub z polami czarno-białymi) do określania głębokości i przejrzystości 

wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania 

linki i linką. 

Szkielet z ruchomymi elementami - Szkielet człowieka naturalnej wielkości z tworzywa sztucznego na 

stojaku z kółkami. Czaszkę (żuchwa ruchoma) i kończyny można odłączać. Zalecana wysokość: ok. 

170 cm. 

Szkielet ryby, płaza, gada, ptaka, ssaka-  Naturalne szkielety: ryby, żaby, jaszczurki, ssaka gołębia, 

królika, umieszczone na podstawie. Szkielety zabezpieczone są szczelną osłoną wykonana z pleksi 

chroniącą modele przed kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi. Do każdego szkieletu dołączono 

opis. Na wybranych kościach naniesione są numeryczne oznaczenia ułatwiające identyfikację 

poszczególnych elementów szkieletów. 

Fantom- dziecięcy manekin ratowniczy- Wyposażenie: manekin, torba ratowniczy transportowa/mata 

treningowa, część twarzowa, wymienne drogi oddechowe, instrukcja obsługi, butelka środka do 

dezynfekcji. 

Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z dwoma dodatkowymi, mniejszymi 

soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. 

Zasilanie bateryjne. 

Pudełko do obserwacji okazów (2 lupy)- Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego w kształcie 

walca, w którego pokrywkę (zdejmowana) wbudowane są 2 lupy (jedna uchylna na zawiasie), dające 

powiększenie min. 2x. W pokrywce znajdują się otwory wentylacyjne. Na dnie pudełka siatką do 

szacowania i porównywania wielkości okazów. Przybliżone wymiary: wysokość od 6,5 cm do 8 cm, 

średnica od 6,5 cm do 8 cm. Umożliwia bezpieczne i humanitarne obserwacje bezkręgowców, a 

następnie wypuszczanie ich do ich naturalnego środowiska życia. 

Lornetka- Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. 

BK7, średnica obiektywów 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie 

pasek do lornetki i pokrowiec. 

Mikroskop wersja zasilania z sieci i/lub z baterii-  Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: 

podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, 

oświetlenie diodowe LED, obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, 

zakres powiększeń: od 40x do 400x, stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi 

pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, mechanizm przesuwu preparatu 

posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), sześciogniazdowe koło 

z kolorowymi filtrami, wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez 

konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości 2 



megapikseli. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: przykładowe (min. 5) gotowe 

preparaty, narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko 

na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do 

czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów, przeciwkurzowy pokrowiec na 

mikroskop, zasilacz sieciowy. 

Bezkręgowce- W zestawie min. 5 preparatów, np.: dżdżownica, wirek, mrówka 

Skrzydła owadów- W zestawie min. 5 preparatów, np.: skrzydło pszczoły, skrzydło motyla. 

Rośliny jadalne: W zestawie min. 5 preparatów, np.: korzenie cebuli, łodyga kukurydzy. 

Tkanki ssaków: W zestawie min. 5 preparatów, np.: żołądek człowieka, serce człowieka, krew 

człowieka 

Grzyby: W zestawie min. 5 preparatów np.: rhizopus (pleśń chlebowa), penicillium (Pędzlak). 

Co żyje w kropli wody- W zestawie min. 10 preparatów np.: okrzemki (różne formy), euglena zielona, 

pantofelki (orzęski z hodowli sianowej), rozwielitka 

Tkanki człowieka- W zestawie min.20 preparatów np.: rozmaz krwi ludzkiej, komórki nabłonkowe z 

jamy ustnej człowieka, mięsień prążkowany (przekrój podłużny), mózg człowieka (przekrój skóra 

ludzka (przekrój poprzeczny), tkanka wątroby . 

Tkanki człowieka zmienione chorobowo- W zestawie min. 10 preparatów, np.: gruźlica (prosówka) 

wątroby, pylica węglowa płuc, malaria (zaatakowana krew) 

Preparaty zoologiczne- pantofelek, trzy typy bakterii, krew żaby preparaty zoologiczne (rozmaz), 

jednokomórkowy organizm zwierzęcy, dafnia, wirki, tasiemiec bąblowiec, oko złożone owada, glista ( 

przekrój poprzeczny), dżdżownica (przekrój poprzeczny),aparaty gębowe kilku owadów 

Przyroda- W zestawie min.10 preparatów, np.:  odnóże muchy,, skrzydło ptaka, skrzydło motyla, 

rozmaz krwi ludzkiej. 

Biologiczne- W zestawie min. 50 preparatów, np.: przekroje poprzeczne i podłużne korzeni, łodyg, pni 

roślinnych, igły, liście, pączkujące drożdże, czarna pleśń, strzępki grzybów, kolonia bakterii, euglena, 

pantofelek, rozwielitka, stułbia, aparaty gębowe owadów, odnóża owadów, wymaz krwi ludzkiej, 

mięsień szkieletowy człowieka, nerw człowieka, jajo żaby. 

Taśma miernicza- Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym 

wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20 lub 30 m 

Stoper- Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową 

naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. 

Termometr z sondą- Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres 

pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1o 

C, wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne 

Laboratoryjny- Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, 

wykonany techniką całoszklaną. 

Zaokienny- Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z 

taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C 

waga elektr do 5 kg- Waga wykonana z plastiku. Obciążenie –maksymalne co najmniej 600 g, 

dokładność baterii odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali 



nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do 

ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o 

jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. 

Kompas- Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą 

magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. 

Deszczometr- Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy 

kij/pręt, wysokość ok. 24 cm. 

Barometr- Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 

hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa 

Wiatromierz- Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, 

przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 

km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości 

wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. 

Higrometr- Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na 

kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. - 50o C do co najmniej. 70o C , 

zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury 

min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. 

Zestaw areometrów- W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość 

całkowita min. od 18 cm do 30 cm max. 

Zestaw siłomierzy- W zestawie min. 6 siłomierzy (np. 1N,2N, 5N, 10N, 20N, 50 N). Siłomierze 

sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia 

siłomierza i do zawieszania ciężarków. 

Miernik uniw- wielkości elektr- Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, 

omomierz). Zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 

200/250 V; DCA: 200/2000 µA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; zakres 

pomiaru 

Elektroskop- Elektroskop w kształcie kwadratu umieszczony na stopce, obudowa: ścianka boczna 

metalowa, z przodu i z tyłu szklane, przeźroczyste szybki. Wewnątrz obudowy na odizolowanym 

metalowym pręcie zawieszona obrotowa wskazówka. W dolnej części, wewnątrz obudowy 

przymocowana skala z minimalną podziałką od min. 0 do max. 4 kV. Minimalna wysokość: 37 cm. 

Zestaw pałeczek do elektryzowania- Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z 

elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o 

długości min. 30 cm. 

Żarówki miniaturowe- Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V; Gwint typu E10, napięcie pracy: 3,5V. 

Oprawki do żarówek- Gwint typu E10 (pasujący do mini żarówek), wyprowadzenie do lutowania 

Diody LED- Napięcie pracy: od 3,8–4,5V (lub zbliżone). 

Przewody, izolatory- Przewodniki z metali: kawałki metalu. Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła 

itp. 

Oporniki- Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350V, wymiary 

korpusu: Ø4 x 10 mm. 



„krokodylki”- Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. 

Silniczek elektr- Silniczek elektryczny lub miniwentylator osiowy, nominalne napięcie zasilania ok. 5V, 

napięcie pracy od min. 2,5–6V. 

Sygnalizator piezoelektryczny- Z wewnętrznym generatorem,  częstotliwość rezonansowa: 4 kHz lub 

podobna, napięcie pracy: 3–16 VDC, poziom dźwięku: min. 80 dB, dźwięk ciągły lub narastający 

Baterie płaskie- Płaskie, alkaliczne – 4,5 V.; Płaskie, typ 6F22 – 9 V. 

Bateria- Okrągłe, alkaliczne – 1,5 V. 

Zestaw magnesów sztabkowych- W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny 

oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm 

Podkowiastych- W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego 

min. 7,5 cm 

Pudełko z opiłkami- Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku, grubość 

min. 6-8 mm). 

Magnez neodymowy- W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 

2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. 

Zestaw soczewek- W zestawie min. 7 soczewek o różnych średnicach min. 50 mm każda i różnych 

kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsłowypukłe. Minimalna zawartość 

dodatkowego wyposażenia: pryzmat szklany z uchwytem, stojak do soczewek 

Lusterko płaskie składane- Kieszonkowe, podwójne lusterko z metalową obudową. Wewnątrz dwa 

lusterka, w tym jedno powiększające, minimalne wymiary: długość 6 cm, szerokość 6 cm 

Wklęsłowypukłe- Dwa zwierciadła kuliste o średnicy min. 10 cm, jedno wklęsłe, drugie wypukłe, 

umieszczone na wspólnej podstawie o regulowanej wysokości. 

Pryzmat- Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 

60°. 

Zestaw optyczny- Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica  krążka: 

min. 18 cm. 

Zestaw cylindrów- Zestaw kilku różnych cylindrów o tej samej  masie i o tej samej średnicy, o różnej 

objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W 

górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. 

Zestaw kostek-Zestaw kilku sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 

masach 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku 

stali, aluminium.  

zestaw klocków- Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wielkość klocków: około 3 cm, 

wykonanych z drewna lub plastiku. Zestaw składa się min. ze 100 elementów. Minimalna zawartość 

dodatkowego wyposażenia: opakowanie/pudełko z pokrywką 

Klocków plastikowych- Zestaw kolorowych klocków o różnych kształtach, wykonanych z plastiku. 

Zestaw składa się min. ze 130 elementów. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: 

opakowanie/pudełko z pokrywką. 



Piłeczki- Piłeczka tenisowa, Piłeczka piankowa do tenisa. Piłeczki do tenisa stołowego, kolorow. Piłki 

do golfa podstawowe 

Sprężyny- Zestaw składa się min. z 50 różnych sprężyn metalowych 

Pojemnik próżniowy- Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, wykonany z przeźroczystego 

tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzeźroczystą, wymiary: wysokość min.18 cm, szerokość min. 

10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o wysokości min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. 

Latarka- Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy 

Skały i minerały- Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 50 okazów), wielkość 

pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane 

opakowanie/etui. 

Stetoskop- Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w 

jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu 

akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. 

Ciśnieniomierz- Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, 

wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny 

mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, 

tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie 4 baterie „AA” 1,5 V. 

Probówka szklana- Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła 

sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary ok. 16 cm, śr. 16 mm  

Statyw na probówki- Stojak na min.6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany 

z plastiku, średnica otworów: 20 mm. 

Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 25 ml lub 50 ml. 

Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250- 300 ml o wysokości ok. 15 cm. 

Zlewka niska plastikowa- Zlewka z polipropylenu (PP) (przezroczysta) lub polimetylopentenu (PMP), z 

nadrukowaną podziałką, pojemność 50 ml. 

Zlewka niska szklana z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml. 

Zlewka wysoka szklana z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml. 

Zlewka wysoka szklana z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 500 ml. 

Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu i (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z 

nadrukowaną niebieską skalą i sześciokątną podstawą. Pojemności 25 ml, 50 ml, 100 ml. 

Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z 

nadrukowaną niebieską skalą i sześciokątną podstawą, o pojemności 250 ml. 

Moździerz-ceramiczny/porcelanowy, szorstki, z wylewem lub bez, średnica górna od 96 mm do 110 

mm. 

Niewielki Palnik Bunsena o temperaturze płomienia ok. 1100°C. Łatwe zakładanie i wymiana nabojów 

gazowych. Opcjonalnie można zamówić dodatkową podstawę z tworzywa sztucznego i odpowiednie 

naboje do palnika. 

Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml. 



Rurki gumowe- Wąż gumowy z kauczuku naturalnego, minimalne parametry średnica zewnętrzna 10 

mm, średnica wewnętrzna 6 mm, ścianka grubości 2 mm 

Rurki silikonowe-Wężyk akwarystyczny silikonowy, minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok. 6 

mm, średnica wewnętrzna ok. 4 mm. 

Zaciski do węży wykonane z acetalu, z ząbkami o długości: min. 2,7 mm, do bezpiecznego, 

szczelnego zamykania cienkich węży gumowych, długość: ok. 60 mm, zestaw składa się min. z 12 

sztuk. 

Pipety-Zestaw składa się min. z 500 szt. pipeta Pasteura z polietylenu o całkowitej pojemności ok. 7 

ml (podziałka: do 3 ml, bańka ssąca: ok. 4 ml), minimalne wymiary: 7,8 x 150 mm. 

Butelka z zakraplaczem- Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o 

poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem 

Butelki na roztwory-Butelka z zakrętką z gwintem GL 45, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o 

pojemności 250 ml i 500 ml 

Lejki plastikowe- Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 

15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55mm. 

Szalki Petriego ze szkła sodowowapniowego, wymiary 90 x 18 mm lub 100 x 15 mm lub 120 x 20 mm. 

Zestaw składa się min. z 10 szt. 

Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy ok. 5-6 mm, wykonane ze szkła 

borokrzemowego 

Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem). 

Wysokość min. 50 cm. 

Pęseta-Z tworzywa sztucznego odpornego na większość chemikaliów i temperaturę do 130° C, o 

właściwościach niemagnetycznych, końcówki zakrzywione, powierzchnie chwytająca gładkie, długość 

min. 120 mm. 

Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem 

antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. 

Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o  standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. 

Zestaw składa się min. z 50 szt. 

Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się 

min. z 100 szt. 

Pudełka plastikowe, zamykane do preparaty przechowywania preparatów mikroskopowych z 

indeksami liczbowymi np. na 10 , 50, 100 preparatów 

Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy. 

Wskaźniki PH-Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14 

Stearyna do świec, temperatura krzepnięcia: 52–54o C, temperatura zapłonu: min. 180o C. 

Opakowanie 1 kg. 

Kwas solny 31–38%, cz. pojemność 1 l. 

Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej, opakowanie 500 g. 



Spirytus salicylowy 2% , opakowanie 100 ml. 

Jod sublimowany krystaliczny, cz. 1opakowanie – 100 g. 

Siarka sublimowana, cz. opakowanie 500 g. 

Gliceryna cz. opakowanie 1 l 

Kwas benzoesowy lub cz. benzoesan sodu stały, opakowanie 250 g. 

Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, cz. stały, opakowanie 250 g. 

Woda utleniona 3%, opakowanie 100 ml. 

Manganian potasu-1 opakowanie 500, cz., stały, potoczna nazwa - nadmanganian potasu 

Pożywka MS-Koncentrat 10,0 pożywki MURASHIGE AND SKOOG, pojemność 1 l. Wystarcza na 

przygotowanie 10 l 100% pożywki MS, temperatura przechowywania: 2–6 o C 

Metale i stopy-Zestaw kilkunastu różnych płytek metali do porównywania ich własności. Wymiary 

każdej płytki min. 5 x 2,5 cm. Opakowanie zawiera kilkanaście płytek. 

Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, długość ok.3 mb. 

Zestaw akwarystyczny-Zestaw zawiera odczynniki do pomiaru: - pH (2x100 pomiarów), - twardości 

ogólnej i węglanowej (2x30 pomiarów), - stężenia amoniaku (30 pomiarów), - stężenia azotanów (III) 

(50 pomiarów), - stężenia azotanów (V) (50 pomiarów), - stężenia fosforanów (30 pomiarów) - 

stężenia jonów żelaza Fe (30 pomiarów). W zestawie dodatkowo: szklane probówki, instrukcja i 

odporna na wodę skala barw. Całość umieszczona jest w trwałej plastikowej walizeczce. 

Odczynnik tlenu- Zawartość opakowania wystarcza na około 50 pomiarów. 

Odczynnik chloru w akwarium -Zawartość opakowania: fiolka pomiarowa, buteleczka z odczynnikiem, 

fiolka z proszkiem testowym, łyżeczka, skala barwna. 

Kwasomierz klasyczny-Typu Helliga, pozwalający na pomiary kwasowości gleby, w zestawie płytka 

ceramiczna do wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności 40 ml, na buteleczce i 

płytce skala barwna z zakresem pH 

Parafilm, rozciągliwość do 200%. Przylega szczelnie nawet do nieregularnych kształtów. Odporny na 

roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość: 50 mm, długość: 75 m. 

Mata z włókniny- o wymiarach: ok. 40 x 50 cm, opakowanie 50 szt. Do zbierania oleju, benzyny i 

wszelkich innych cieczy na bazie węglowodorów, materiał odpychający wodę. 

Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru 

głowy. 

Rękawice lateks-Pudrowane, diagnostyczne i ochronne rękawice lateksowe (z kauczuku naturalnego), 

niejałowe, do jednorazowego użycia, rozmiar: S, opakowanie: 100 sztuk, środek pudrujący: skrobia 

(mączka) kukurydziana. 

Rękawice do gorącego- robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym 

zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych 

przedmiotów 



Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek 

regulujący obwód fartuch, rozmiar XS. 

Szczotka do zlewek, probówek (średnica 20 mm), szczotka do lejków ,rączka z drutu ze stali 

nierdzewnej, włosie z tworzywa szkła sztucznego, zakończone miotełką. 

Wentylator-Bezłopatkowy wentylator USB, brak odsłoniętych łopatek, wbudowany wyłącznik nawiewu, 

minimalne parametry: wymiar: 173 mm x 96 mm x 42 mm, waga: ok. 180g, zasilanie: USB 5V lub 4 

baterie AAA 1,5V. 

Płyta grzewcza o średnicy min. 16,5cm, wysokość całkowita kuchenki 8 cm, płynna 6-stopniowa 

regulacja temperatury, lampka kontrolna, ochrona przed przegrzaniem, moc: 1500 W, antypoślizgowe 

nóżki. Waga: maks. 2 kg. 

Ładowarka-Uniwersalna ładowarka z wyświetlaczem LCD z gniazdem USBdo baterii typu: Do 

ładowania wszystkich konsumenckich akumulatorów Ni-CD, Ni-MH o rozmiarach AA/R6, AAA/R03, 

C/R14, D/R20, 6F22/9V 

Drążek teleskopowy o długości 145–275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny 

mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i czerpaków 

Nalewak- Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 wody ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym 

kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. 

Sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. 200 mm, wielkość oczka sieci: 65 µm (=0,065 mm). 

Do dna sieci przymocowane naczynie zbierające wykonane z polietylenu o pojemności 100 ml. Sieć 

przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. 

Sieć workowa z nylonu, zawieszona na obręczy o średnicy 200 mm, wielkość oczka sieci: 0,8 mm, 

głębokość worka: 330 mm. Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku 

teleskopowym 

Sita okrągłe o średnicy: ok. 34 cm z metalu powlekanego trwałą emalią, posiadające trzy zaczepy 

umożliwiające ustawienie sit na kuwetach lub wiadrach. Wymiary oczek: ok. 2, 3, 4, 5 mm. 

Linka nylonowa, m.in. do krążka Secchiego, długości 10 m, skalowana co 50 cm, zakończona 

karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie 

Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm 

Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość 

całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm. 

Ogrzewacz- Podgrzewacz biały aluminiowy, wypełnienie: parafina, długość palenia: ok. 4 godzin. 

Opakowanie zawiera 100 sztuk 

Zraszacz-Pojemność: 0,5 litra, dysza o regulowanym kącie rozpylenia, lekko pracujący spust, filtr 

zamocowany na rurce zasysającej. 

Termos-Termos nierdzewny o pojemności min.750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze 

stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary – 

długość: 27,5 cm; szerokość: 7,5 cm; wysokość: 27,5 cm; średnica: 7,5 cm; waga: 0,5 kg 

Zamykana podkładka z klipsem do przytrzymywania dokumentów formatu A4, wykonana z grubej 

tektury laminowanej folią PVC, pojemność min. 60 kartek o gramaturze 80 g/m2. 



Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, przybliżone wymiary – długość: całkowita ok. 

26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm. 

Składana saperka ze stali w zestawie z pokrowcem, przybliżone wymiary – długość całkowita: 58 cm, 

wymiary łopatki: 21 x 15 cm. 

Pompka do balonów- Dwustronna, ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem w obie 

strony), długość ok. 23 cm 

Pojemniki na ziemie-o różnych pojemnościach, np. 3 l, 5 l 

Wiadro plastikowe o pojemności 10 l z poręcznym, wygodnym uchwytem, przybliżone wymiary: 

szerokość: 29 cm, wysokość: 30,5 cm, średnica: 25 cm. 

Akwarium-W skład zestawu wchodzi: szklane akwarium z owalną (wypukłą) przednią szybą o 

pojemności: min.54 l i przybliżonych wymiarach: 60 x 30 x 30 cm, przepływowy filtr biologiczny w 

pokrywie, trzy koszyki filtracyjne, grzałka, bryzgoszczelne oświetlenie o mocy 15 W, otwierana klapka 

do łatwego karmienia, plastikowa ramka (podstawka) i tło dekoracyjne 3D. 

Terrarium-Akwarium prostokątne o przybliżonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (dł/szer/wys), 

pojemność: 25 l. Wykonane ze szkła o grubości 4 mm. 

Małę wąskie akwarium-Akwarium z plastikową ramką o objętości: min. 14 l i przybliżonych wymiarach: 

35 x 18 x 22 cm (dł./szer./wys.). 

Doniczki-W zależności od wymagań roślin: ceramiczne, ceramiczne ze szkliwem lub plastikowe. Do 

bardzo dużych roślin metalowe lub drewniane 

Miski- W zależności od potrzeb z drewna, plastiku, metalu lub szkła o różnych wymiarach. 

Kuweta- Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokość ok. 8,5cm, posiada dzióbek 

ułatwiający wylewanie wody/roztworów. 

Słoiki-Szklany pojemnik z przykrywką ze stali nierdzewnej o pojemności 0.5/ 1 l; Słój szklany o 

pojemności 10 l z plastikową pokrywą oraz wygodną rączką. W komplecie plastikowa nakładka 

doszczelniająca. 

Pojemniki o pojemności 30 l, 15 l, po obu stronach  solidne zamknięcie, w pokrywie przenoszenia 

sprzętu i rączka do przenoszenia, minimalne materiałów wymiary: 42 x 34 x wys. 28 cm. 

globus indukcyjny- Optymalne wymiary – wysokość: 35 –38 cm, średnica kuli: 25 cm, stopka 

plastikowa. 

Fizyczny- Optymalne wymiary – wysokość: 30 –38 cm, średnica kuli: 22–25 cm, polskie nazewnictwo, 

stopka i cięciwa plastykowa. 

Konturowy- Średnica: min. 25 cm, zaznaczone kontury lądów, siatka kartograficzna oraz granice 

państw, możliwość pisania po powierzchni mazakami suchościeralnymi, w zestawie mazaki i gąbka. 

Polska- Mapa dwustronna: jedna strona przedstawia ukształtowanie powierzchni, rozmieszczenie 

obiektów hydrograficznych, sieć dróg, sieć osadniczą, granice województw, a druga strona 

przedstawia tę samą mapę bez nazewnictwa. Zalecany format: min. 160 cm x 150 cm, skala: 1:500 

000. 

Świat- Mapa zawiera: granice państw, stolice państw, stolice państw zależnych, większe miasta, 

pustynie, lodowce i lądolody, szczyty, wulkany, wodospady, katarakty, rafy koralowe. Mapa 



laminowana dwustronnie i oprawiona w rurki PCV. Zalecany format min. 200 x 140 cm, skala: 1:20 

mln 

Krajobrazy świata-Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi 

krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo sześć zdjęć z przykładowymi krajobrazami. Na 

drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, 

dodatkowo 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. Zalecany format min. 160 

cm x 120 cm, skala 1:24 mln 

Ochrona przyrody- Mapa dwustronna: na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony 

przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; 

z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; na mapie 

zastosowano nowy podział rezerwatów przyrody obowiązujący na mocy Rozporządzenia Ministra 

Środowiska Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). 

Mapa topograficzna okolic 15 szt. szkoły i regionu + plany 

Obrotowa mapa nieba – okrągła mapa o średnicy ok.30 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na 

odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji nieba. 

Rośliny trujące-Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków niebezpiecznych zwierząt i roślin 

występujących w Polsce. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest opatrzony opisem. 

Zalecany wymiar: min. 90 x 120 cm 

Grzyby trujące- Plansza przedstawiająca min. 20 gatunków grzybów trujących i niejadalnych 

spotykanych w Polsce w lasach i na łąkach. Każdy z gatunków pokazany jest na ilustracji oraz jest 

opatrzony opisem. Zalecany wymiar min 80 x 110 cm 

Warstwy lasów- Zestaw składa się min z 10 plansz: 1. Pustynia Sahara 2. Sawanna afrykańska 3. 

Dżungla afrykańska 4. Dżungla amazońska 5. Ameryka Północna 6. Arktyka 7. Azja Południowo-

Wschodnia 8. Azja Środkowa 9. Australia 10. Rafa koralowa Zalecany wymiar plansz: min. 70 x 100 

cm 

Wskaźniki biologiczne-Plansza przedstawiająca budowę porostów  i skalę porostową, 

Zmysły-Plansza przedstawiająca budowę i funkcje 5 narządów zmysłów człowieka: oko (wzrok), ucho 

(słuch), język (smak), nos (węch), skóra (dotyk). Zalecany wymiar plansz: min. 100 x 140 cm. 

Dziobów, pazurów itp.,- Plansza przedstawiająca ptaki żyjące w lesie tropów. w skali 1:1 Zalecany 

wymiar planszy min. 90 x 60 cm. 

Profile glebowe- Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony profile najczęściej 

występujących typów gleb na Ziemi, a z drugiej strony schematyczny profil glebowy. Zalecany wymiar 

planszy min: 480 x 680 cm. 

Rozwój człowieka- Dwustronna plansza przedstawiająca z jednej strony rozwój zarodkowy i płodowy 

człowieka, a z drugiej strony budowę szkieletu człowieka. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm 

Chmury-Plansza przedstawiająca min. 10 najczęściej spotykanych rodzajów chmur, ich nazwy polskie 

i łacińskie. Zalecany wymiar planszy min. 100 x 70 cm. 

Obieg wody- Plansza przedstawiająca obieg wody w przyrodzie. Zalecany wymiar planszy min: 100 x 

70 cm. 



Las- Przewodnik zawiera opisy min. 450 gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ich zdjęcia. Zalecany 

format: 13 x 19 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego 

korzystania z przewodnika w terenie. 

Rozpoznawanie drzew- Książka zawiera szczegółowe informacje i zdjęcia min. 300 gatunków drzew i 

ponad 50 gatunków krzewów rosnących w Polsce i w Europie Środkowej, zarówno rodzimych jak ii 

przywiezionych w nasze strony z obcych kontynentów. Oprawa kartonowa z obwolutą PCV, zalecany 

format: 13,0 x 1 9,4 cm. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewod. w 

terenie. 

Rośliny i zwierzęta-Przewodnik przedstawia opisy i zdjęcia min 1000 gatunków zwierząt i roślin. 

Krótkie i zwięzłe opisy oprócz podstawowych informacji o wyglądzie zwierzęcia lub rośliny zawierają 

także trochę ciekawostek przyrodniczych. Zalecany format: 11 x 18 cm, oprawa kartonowa. Zalecany 

format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 

Pogoda i klimat- Atlas zawiera opisy, wyjaśnienia i fotografie min. 300 zjawisk związanych z pogodą i 

klimatem. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa: kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format 

wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 

Ptaki- Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków 

występujących w Polsce, zalecany format: 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z 

głosami ptaków. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie 

Owady- Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, 

opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. Zalecany format: 13,3 x 19 cm, oprawa 

kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika 

w terenie 

Grzyby- Atlas zawiera szczegółowe opisy i profesjonalne zdjęcia min 250 gatunków grzybów 

występujących w Polsce. Oprawa: kartonowa w obwolucie PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. 

Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie 

Minerały- Atlas zawiera duże fotografie barwne i opisy min. 200 najważniejszych minerałów, kamieni 

szlachetnych i skał, ich opisy gęstości, barwy, pokroju, pochodzenia i zastosowania. Zalecany format: 

10,8 x 18 cm, oprawa: kartonowa ze skrzydełkami. Zalecany format wynika z możliwości łatwego 

korzystania z przewodnika w terenie. 

Zw chronione- Atlas zwierząt chronionych przedstawia szczegółowo opisy min. 400 wybranych 

gatunków zwierząt chronionych, ich cechy charakterystyczne, tryb życia, rozród, rozmieszczenie na 

terenie Polski, zamieszkiwane środowiska, zagrożenia. Atlas zawiera ponad tysiąc ilustracji, rysunków 

i zdjęć. Zalecany format: 21 x 30 cm, oprawa: twarda. Zalecany format wynika z możliwości łatwego 

korzystania z przewodnika w terenie. 

Rośl chronione- Atlas przedstawia min. 380 gatunków naczyniowych roślin chronionych w Polsce, ich 

miejsca występowania i kategorie zagrożenia. Rośliny zgrupowane są według barw kwiatów. Oprawa 

kartonowa z obwolutą PCV, zalecany format: 13 x 19,5 cm. 

Geograficzny- Szkolny atlas geograficzny łączący ujęcie globalne (na mapach świata) z przeglądem 

regionalnym (kontynenty i części kontynentów), szczegółowe opracowanie dla Polski. Charakterystyka 

środowiska naturalnego, zagadnienia społeczne i gospodarcze oparte na najnowszych danych 

statystycznych i opracowaniach specjalistów. W zestawie płyta CD z mapami konturowymi. 

Przyrodniczy- Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6, do wyboru przez nauczyciela z kilku 

dostępnych na rynku 



Anatomiczny- Przedstawia anatomię człowieka w sposób przystępny, usystematyzowany, zawiera 

barwne tablice wraz z tekstami objaśniającymi. 

Rozpoznawanie zwierząt- Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych 

gatunków zwierząt w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. 

Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 

Rozpoznawanie motyli- Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych 

gatunków motyli w Polsce. W książce motyle pogrupowano według barwy wierzchu ich skrzydeł. 

Zalecany format: 13,2 x 19,3 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z 

możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie 

Owadów- Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50) często spotykanych gatunków 

owadów w Polsce. Zalecany format: 13,2 cm x 19,3 cm, liczba stron: 64, oprawa kartonowa z 

obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 

Grzybów- Przewodnik zawiera opisy, rysunki lub zdjęcia (min. 50 ) często spotykanych gatunków 

grzybów w Polsce. Zalecany format: 13 x 19,3 cm, oprawa miękka ze skrzydełkami. Zalecany format 

wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie. 

Plastelina-kolorowa 

Folia- Teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4, ok. 50 arkuszy 

Gumka- Elastyczne kolorowe gumki recepturki o różnych średnicach, opakowanie: min. 50 g. 

Pinezki- Pinezki do tablic korkowych posiadające kolorowe plastikowe łebki, opakowanie lakierem min. 

50 szt. Szpilki krawieckie z perłową, kolorową główką o długości 38 mm 

Kalka- ok. 30 arkuszy A1. 

Spinacze- Spinacze o długości ok. 30 mm i 50 mm 

Magnesy- Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt 

Barwniki- Zestaw barwników spożywczych w proszku (9 sztuk x 4 g 

Tacki- Plastikowe, opakowania po min. 100 sztuk. 

Nici- Kilka szpulek o różnej grubości i długości 

Żyłki- Żyłki z poliamidu o długości 150 m, średnica: 0,10; 0,20; 0,30 i 0,40 mm. 

Torebki Do mrożonek, min. wymiary: 30 x 40 cm 

Patyczki Min. 20 cm długości, opakowane min. 100 szt. 

Wata bawełniano- wiskozowa, opakowanie min 50 g. 

Proste słomki, Rozmiar 8 mm x 240 mm. Ilość w opakowaniu 500 szt. 

Pojemnik-Naczynia plastikowe tzw. moczówki (do analizy moczu), o pojemności min. 100 ml, 

niesterylny z zakrętką o wysokości min. 75 mm, ok. 100 sztuk 

Butelki-Rożne, mogą być opróżnione opakowania. 

Strzykawki jednorazowe o pojemności minimalnej 20 ml. 



Balony okrągłe, opakowania po 10, 25 lub 100 szt.  

Piasek- Węgiel aktywowany o granulacji 0,43–1,7 mm, objętość w opakowaniu min: 1,7 l. 

 

 

 

 


