
Zestaw komputerowy zawansowany przeznaczony do pracy w systemie ZSI (Uczelnia.XP, 

Simple.ERP) oraz w sieci z usługą Active Directory. 

szacunkowa wartość 5000 zł. 

 Procesor: wydajny procesor posiadający minimum cztery rdzenie oraz wsparcie dla instrukcji 64

bitowych.

 Pamięć Min. 8GB (1333 MHz) z możliwością rozbudowy pojemności pamięci do co najmniej 16 GB

 Płyta główna wyposażona w chipset rekomendowany przez producenta procesora.

 Dysk twardy co najmniej 500GB, 7200rpm.

 Obudowa: Fabryczne rozwiązanie pozwalające zintegrować komputer w obudowie Ultra Small

Desktop z monitorem LCD (montaż zgodny ze standardem VESA) oraz jednocześnie wyposażone w

odłączaną podstawę pozwalającą na ustawienie monitora obok komputera. Rozwiązanie powinno

pozwalać na przenoszenie stacji razem z monitorem. Dodatkowo powinno posiadać rozwiązanie do

zarządzania kablami pozwalające uporządkować i ukryć kable komputera i monitora.

 Karta graficzna Zintegrowana

 Karta muzyczna Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio

 Karta sieciowa Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan

 Napęd optyczny: Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD, DVD

 Klawiatura + mysz: Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US. Mysz

optyczna z przyciskami i rolką.

 Zasilacz Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w

dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o

sprawności min 85%.

 System operacyjny: Windows 10 Professional PL 64 bit z możliwością odtworzenia systemu bez 

potrzeby ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD lub 

równoważny, spełniający poniższe warunki: graficzny interfejs użytkownika, darmowa aktualizacja w 

języku polskim, możliwość dokonywania poprawek systemu z podanej strony WWW przez Internet 

oraz przez centralny system zdalnej aktualizacji; ochrona połączeń internetowych; komunikaty 

systemowe, menu, zintegrowany system pomocy w języku polskim i zapewniają działanie w trybie 

graficznym; możliwość zdalnej konfiguracji, aktualizacji i administrowania oraz zdolność do zdalnego 

zarządzania kontami i profilami; możliwość uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active 

Directory wdrożoną u zamawiającego; musi współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP 

firmy Partners In Progress, ALEPH, Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis /

LEX, System Elektronicznej Legitymacji Studenckiejfirmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania 

systemu równoważnego do systemu Windows oferent winien skonfigurować komputer do pracy z 

wszystkimi wyżej wymienionymi programami oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy 

konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej wymienionych programów.



 Oprogramowanie biurowe: Najnowsza dostępna wersja MS Office Proffesional PL 64 bit MOLP EDU 

(ewentualnie nowsze) licencja bezterminowa lub równoważne spełniające poniższe warunki: pakiet 

zawiera odpowiedniki programów MS WORD, MS EXCEL, MS POWERPOINT, MS OUTLOOK, MS ACCESS 

posiadające ich pełną funkcjonalność i w pełni kompatybilne z pakietem MS Office – wymagana jest 

pełna zgodność formatów plików, pozwalająca na otwieranie i edycję dokumentów stworzonych w 

pakiecie MS Office bez instalowania dodatkowych programów czy przeglądarek, bez utraty 

formatowania, itp.; wbudowany domyślny klient pocztowy musi współpracować z MS Exchange; 

nagrywanie, wykonywanie, tworzenie i edycja makr zapisanych w języku Visual Basic; producent 

oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim - istnieje możliwość sprawdzenia 

legalności oprogramowania przez tą infolinię po podaniu klucza produktu. Ponadto musi 

współpracować z programami: Simple.ERP, Uczelnia.XP firmy Partners In Progress, ALEPH, Płatnik firmy 

Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiejfirmy Opteam S.A.

 Monitor Typ LCD w komplecie z wieszakiem (standem) dla komputera. Matryca: panorama. Przekątna

23 cale lub większa. Rozdzielczość nominalna co najmniej - 1680 x1050. Czas odświeżania - min. 8 ms.

Kontrast 1000:1 lub lepszy. Jasność nie mniej niż 250 cd/m2. Kąt widzenia 160/160 st. lub większy

poziom/pion. Wbudowany HUB USB. Piksel 0,265 mm lub większy.

 Gwarancja co najmniej 3 lata na części i 3 lata na robociznę oraz naprawę z dojazdem na miejsce

instalacji. Czas reakcji następny dzień roboczy.

 Wymagane: komplet kabli przyłączeniowych dla danej konfiguracji, wbudowany wewnętrzny głośnik,

całość zestawu ujednolicona kolorystycznie.


