
Zestaw ekonomiczny, All in One przeznaczony do pracy biurowej i administracyjnej 
oraz do pracowni komputerowych. 
Rodzaj: All in One 
przekątna ekranu: min. 21.5 cali 
rozdzielczość: min. 1920 x 1080 
procesor: min. 4833 pkt. w CPU Mark, min. 3 MB Cache 
pamięć RAM: min 8 GB, DDR4-2133 
dysk twardy: SSD min. 240 GB 
napęd optyczny: DVD+/-RW 
karta graficzna: zintegrowana 
złącza: 1 x HDMI, 2 x USB, czytnik kart pamięci 
komunikacja: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0 
gwarancja: min. 2 lata (gwarancja producenta) 
 
Oprogramowanie: 
 
1. Windows 10 Pro PL 64 bit lub równoważne z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby ponownej 
reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD spełniający poniższe warunki: 
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 PCG Academia, ALEPH, 
Płatnik firmy Asseco Poland, System Informacji Prawnej Legalis / LEX, System Elektronicznej Legitymacji 
Studenckiej firmy Opteam S.A. W przypadku zaoferowania systemu równoważnego do systemu Windows 
oferent winien skonfigurować każdy z komputerów do pracy z wszystkimi wyżej wymienionymi programami 
oraz w okresie gwarancji zapewnić wsparcie przy konfiguracji w przypadku aktualizacji wszystkich wyżej 
wymienionych programów. 
 
2. MS Office Proffesional PL 64 bit licencja bezterminowa lub nowszy oprogramowanie równoważne 
spełniające 
następujące parametry: pakiet biurowy pakiet musi zawierać odpowiedniki Word, PowerPoint, Excel, Publisher, 
OneNote, Outlook, Access, Lync, Infopath 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. Licencja bezterminowa 
 
Mysz i klawiatura: Klawiatura pełnowymiarowa, układ polski QWERTY, Mysz optyczna USB 


