
 

1 

 

Załącznik nr 1 – Specyfikacja zamówienia 

 

Specyfikacja zamówienia  

„Dostawa mebli szkolnych dla SOSW w Żardenikach” 

 

W celu doposażenia Ośrodka w ramach projektu  p.n.: „Doposażenie w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żardenikach, 

dostosowujące go do wymogów reformy oświaty”, nr RPWM. 09.03.04-IZ.00-28-001/17 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa  Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. 

Działanie 9.3  Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 9.3.4  Infrastruktura edukacji 

ogólnokształcącej. 

 

L.P KATEGORIA  SPECYFIKACJA 
ILOŚĆ 

SZTUK 

1 

Komputer 

przenośny z 

oprogramowaniem 

Matryca 
Przekątna ekranu [cal]: min. 17.3" 

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 

Powłoka matrycy: Matowa 

Częstotliwość odświeżania [Hz]: min. 60 

 

Procesor 

Rodzina procesora: min. Intel Core i5 

Pojemność pamięci podręcznej: min 6MB 

 

Dysk twardy 

Pojemność dysku: min. 1TB  

 

 

Pamięć 
Zainstalowana pamięć: min. 12GB  

Rodzaj pamięci: DDR4  

Częstotliwość szyny pamięci: min. 

2133MHz 
 

  

 

Karta graficzna 
Typ karty graficznej: dedydokawana: 

Rodzaj karty grafincznej: min. MX150 lub 

mocniejsza 

 

Zainstalowana pamięć wideo: min 2 GB  

  

Klawiatura 
Numeryczna: Tak 

Podświetlana: Tak 

 

Złącza zewnętrze 
USB 3.0: min. 1Szt. 
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USB 3.1 Typ-c: min. 1Szt. 

HDMI: min. 1Szt. 

 

Parametry baterii 
Rodzaj baterii: Li-Ion, min 4-komorowa  

Pojemność - watogodziny (Wh): min. 56Wh  

 

Oprogramowanie: 
Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Pro 64-bit Polski 

 

Parametry zewnętrzne 
Waga netto: max. 2,8kg 

  

Gwarancja: min 36 miesięcy 
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Komputer 

przenośny z 

oprogramowaniem 

Matryca 
Przekątna ekranu [cal]: min. 15,6" 

Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 

Powłoka matrycy: Matowa 

Częstotliwość odświeżania [Hz]: min. 60 

 

Procesor 

Rodzina procesora: min. Intel Core i5 

 

Dysk twardy 

Pojemność dysku: min. 1TB  

 

 

Pamięć 
Zainstalowana pamięć: min. 8 GB  

Rodzaj pamięci: DDR4  

Częstotliwość szyny pamięci: min. 2400 

Mhz 

Maksymalna możliwość rozbudowy 

pamięci RAM: min. 32GB 

 

  

 

Karta graficzna 
Typ karty graficznej: dedydokawana: 

Rodzaj karty grafincznej: min. AMD Radeon 530 

lub mocniejsza 

 

Zainstalowana pamięć wideo: min 2 GB  

  

Klawiatura 
Numeryczna: Tak 

 

Złącza zewnętrze 
USB 3.0: min. 2szt. 

USB 3.1 Typ-c: min. 1Szt. 
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HDMI: min. 1Szt. 

 

Parametry baterii 
Rodzaj baterii: Li-Ion, min 3-komorowa  

Pojemność - watogodziny (Wh): min. 42Wh  

 

Oprogramowanie: 
Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Home 64-bit Polski 

 

Parametry zewnętrzne 
Waga netto: max. 2,5kg 

  

Gwarancja: min 24 miesięcy 
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Monitor 

Interaktywny z 

wbudowanym 

komputerem oraz 

oprogramowaniem 

 

Przekątna ekranu: min. 55"   

Ekran dotykowy: Tak  

Rozdzielczość: min. 3840 x 2160  

Czas reakcji: min. 8 ms    

Jasność: min. 350 cd//m²  

Ilość kolorów: min. 1,07 mld  

Złącze D-Sub: min. 1szt. 

Złącze DisplayPort : min.1szt. 

Złącze HDMI: min. 1Szt. 

Złącze Composite: min 1szt. 

 

Gwarancja na panel: min. 24 miesiące 

Gwarancja na komputer: min. 24 miesięcy 

 

Waga: max. 32Kg 

 

Wbudowane głośniki: Tak 

 

Procesor: klasy Intel Celeron G3900 lub lepszy. 

Taktowanie procesora: min. 2.8 Ghz 

Dysk twardy: min. 128 GB typu SSD 

Rozdzielczość: min. 4096 x 2304 

Odświeżanie: min. 60Hz 

Pamięc RAM: min. 4GB 

 

System operacyjny: 

Microsoft Windows 10 Home PL 64-bit 
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Cyfrowy Aparat 

lustrzany 

Przetwornik obrazu 

Rozdzielczość przetwornika [mln punktów]: min.18.7 

Rozdzielczość efektywna [mln punktów]: min. 18 

Rozdzielczości zdjęć: min. 5184 x 3456 

Rozmiar matrycy [cal]: min. 22.3 x 14.9 mm 

Rodzaj matrycy: CMOS 
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Procesor obrazu: DIGIC IV+ 

Obiektyw 

Obiektyw w zestawie: 18-55IS 

Typ obiektywu: Zmiennoogniskowy 

Ogniskowa: 18-55 

Kompatybilne obiektywy: EF/EF-S 

Podgląd zdjęć: 

Ekran: LCD 

Przekątna ekranu [cal]: min. 3 

Rozdzielczość ekranu [tys. Punktów]: min. 920 

Wizjer: Elektroniczny 

 

Fizyczne: 

Waga [g]: max. 485 

5 

Urządzenie 

wielofunkcyjne 

atramentowe 

Rodzaj druku: Atramentowy, kolorowy 

Format druku: A6, A5, A4, 00 x 150 mm, C5 162 x 229 mm,  

110 x 220 mm, No. 10 104 x 239,4 mm  

 

Parametry skanowania:  

Rozdzielczość optyczna: do 1200 x 2400 dpi 

Interpolated: do 19200 x 19200 dpi 

Parametry kopiowania: 

Rozdzielczość: min. 1200 x 1200 dpi  

Powiększenie: 25-400% 

Ilość kopii: do 99 kopii 

Rozdzielczość druku: min. 1200 x 6000 dpi 

Prędkość druku w czerni: min. do 27 str/min  

Prędkość druku w kolorze: 10 str/min 

 Druk Photo: Tak  

Druk dwustronny: Brak  

Obciążenie miesięczne: 2500 arkuszy/miesiąc  

Zainstalowana pamięć: 64 MB  

Podajnik papieru: Wejście na papier na 100 arkuszy 

Odbiornik papieru: Odbiornik papieru na 50 arkuszy 

Rodzaj nośnika  

 Papier  

 Papier fotograficzny  

Gramatura papieru (min.): 64 g/m²  

Gramatura papieru (maks.): 220 g/m²  
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Oprogramowanie 

biurowe 

Wersja językowa: Wielojęzyczna 

 

Nośnik:Wersja cyfrowa/elektroniczna  

 

Ilość licencji: Licencja na 1 komputer 

 

Okres licencji: Bezterminowa 

 

Zastosowanie: Arkusz kalkulacyjny, Edytor tekstu, Organizacja i 

zarządzanie informacjami o kontaktach, Pakiet programów 

biurowych, Tworzenie dokumentów tekstowych, Tworzenie 

prezentacji, Zarządzanie notatkami i informacjami, funkcja 

odzyskiwania plików 
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Elektroniczny 

album 

fotograficzny 

Zastosowanie:  album do zdjęć umożliwiający nagrywanie i 

odtwarzanie opisu do każdego zdjęcia. 

 

Parametry:  

  

 minimalna długość jednej wiadomości: 10 s 

 minimalna ilość stron: 20  

 minimalne wymiary zdjęcia: 12,7 cm x 17,8 cm  

 maksymalna waga: 415 g 

 zasilanie: bateryjne 
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Elektroniczny 

przenośny 

komunikator 

Zastosowanie: przenośny komunikator umożliwiający nagrywanie i 

odtwarzanie komunikatów 

 

Parametry: 

 minimalny czas nagrywania: 15 minut pamięci  

 minimalna ilość poziomów nagrań: 5 

 minimalna ilość pół na każdym poziomie: 20 

 minimalna ilość komunikatów: 100  

 minimalna ilość komunikatów stałych: 5  

 maksymalne wymiary: 23 cm x 30,5 cm x 2,9 cm  

 minimalne wymiary pojedynczego pola: 2,5 cm x 2,5 cm  

 maksymalna waga:  650 g  

 zasilanie: bateryjne 

 regulacja głośności: tak 

 wbudowana rączka do przenoszenia: tak  
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Elektroniczny 

przenośny 

komunikator 

 

Zastosowanie: przenośny komunikator umożliwiający nagrywanie i 

odtwarzanie komunikatów 

Parametry: 

 minimalny czas nagrywania: 9 minut pamięci  

 minimalna ilość poziomów nagrań: 5 

 minimalna ilość pół na każdym poziomie: 9 

 minimalna ilość komunikatów: 45 
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 minimalna ilość komunikatów stałych: 3 

 maksymalne wymiary: 23 cm x 30,5 cm x 2,9 cm  

 minimalne wymiary pojedynczego pola: 4,5 cm x 5,5 cm  

 maksymalna waga:  650 g  

 zasilanie: bateryjne 

 regulacja głośności: tak 

 wbudowana rączka do przenoszenia: tak  
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Elektroniczny 

przenośny 

komunikator 

Zastosowanie: przenośny komunikator umożliwiający nagrywanie i 

odtwarzanie komunikatów 

Parametry: 

 minimalny czas nagrywania: 4,5 minut pamięci  

 minimalna ilość poziomów nagrań: 5 

 minimalna ilość pół na każdym poziomie: 4 

 minimalna ilość komunikatów: 20 

 minimalna ilość komunikatów stałych: 2 

 maksymalne wymiary: 23 cm x 30,5 cm x 2,9 cm  

 minimalne wymiary pojedynczego pola: 7,5 cm x 7,5 cm  

 maksymalna waga:  650 g  

 zasilanie: bateryjne 

 regulacja głośności: tak 

 wbudowana rączka do przenoszenia: tak 
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Elektroniczny 

przenośny 

komunikator 

Zastosowanie: przenośny komunikator umożliwiający nagrywanie i 

odtwarzanie komunikatów 

Parametry: 

 minimalny czas nagrywania: 4, minut pamięci  

 minimalna ilość komunikatów: 24 

 maksymalne wymiary:  31 cm x 5,7 cm x 1,7 cm 

 minimalne wymiary przycisku: 2 cm x 2 cm 

 maksymalna waga:  190 g 

 zasilanie: bateryjne 
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Program 

wspierający 

komunikację 

alternatywną 

Zastosowanie: tworzenie interaktywnych plansz komunikacyjnych, 

materiałów edukacyjnych tj. nakładek, kart pracy, planów dnia, 

plansz zadaniowych z możliwością ich wydruku i wykorzystania 

bezpośrednio przy użyciu komputera. 

 

Parametry:  

 

 współpraca z syntezatorem mowy 

 funkcje edycji plansz, komórek, symboli 

 możliwość rysowania komórek o dowolnym kształcie 

 możliwość dostosowania wielkości, wyglądu symboli oraz 

tablicy do ograniczeń ruchowych i percepcyjnych 

użytkownika 
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 funkcja symbolizowania – wyświetlania symbolu 

bezpośrednio nad wpisywanym tekstem 

 syntezator mowy 

  biblioteka mimimum 4500 symboli PCS czarno- białych 

oraz kolorowych  

 możliwość rozbudowy biblioteki o dodatkowe symbole, 

grafikę, zdjęcia 

 biblioteki symboli specyficznych dla danego kraju 

 możliwość udźwiękowienia tablic 

 odtwarzanie filmów i animacji 

 opcje ułatwień dostępu dla osób z niepełnosprawnością: 

skanowanie 

 opcje ułatwień dla osób z zaburzeniami widzenia 

 przyciski ruchome, które można przenosić na planszach 

przydatne do tworzenia plansz zadaniowych 

 funkcja predykcji – podpowiadanie wpisywanych wyrazów 
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Elektroniczny 

przenośny 

komunikator 

Zastosowanie: przenośny komunikator umożliwiający nagrywanie i 

odtwarzanie komunikatów 

 

Parametry: 

 minimalny czas nagrywania: 4 minut pamięci  

 minimalna ilość poziomów nagrań: 3  

 minimalne wymiary:  15 cm x 17,5 cm x 5 cm 

 minimalna średnica przycisku: 12,5cm  

 maksymalna waga:  440 g  

 obudowa: wytrzymała na wstrząsy (ABS) 

 funkcja zapobiegająca ponawianiu wiadomości 

 wbudowane gniazdo jack 3,5mm 

 regulacja głośności: tak 
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Program 

wspierający 

komunikację 

alternatywną 

Zastosowanie: tworzenie tablic komunikacyjnych, nakładek, kart 

pracy, planów dnia. 

 

Parametry skopiowane z góry:  

 

 biblioteka mimimum 4500 symboli PCS czarno- białych oraz 

kolorowych 

 funkcje edycji plansz, komórek, symboli 

 możliwość rysowania komórek o dowolnym kształcie 

 możliwość dodawania własnych symboli 

 możliwość dostosowania wielkości, wyglądu symboli oraz 

tablicy do ograniczeń ruchowych i percepcyjnych 

użytkownika 

 biblioteki symboli specyficznych dla danego kraju 

 funkcja symbolizowania – wyświetlania symbolu 

bezpośrednio nad wpisywanym tekstem 
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 możliwość eksportowania plansz 

 

15 

EElleekkttrroonniicczznnyy  

pprrzzeennoośśnnyy  

kkoommuunniikkaattoorr 

Zastosowanie: przenośny komunikator umożliwiający nagrywanie i 

odtwarzanie komunikatów 

 

Parametry: 

 minimalny czas nagrywania: 4 minut pamięci  

 minimalna ilość poziomów nagrań: 3  

 minimalne wymiary:  10 cm x 10 cm x 7,5 cm 

 minimalna średnica przycisku: 6cm  

 maksymalna waga:  245 g  

 obudowa: wytrzymała na wstrząsy (ABS) 

 funkcja zapobiegająca ponawianiu wiadomości 

 wbudowane gniazdo jack 3,5mm 

 regulacja głośności: tak 
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Oprogramowanie 

wspomagające dla 

logopedów 

Zastosowanie: oprogramowanie wspomagające pracę z dziećmi 

mającymi problem z artykulacją głosek, wspomagające prawidłowy 

rozwój, wspomagające przyswajanie z językiem. 

 

Parametry: 

 

 Współpraca programu z tablicą interaktywną i komputerem z 

panelem dotykowym 

 Odpowiednie stopniowanie trudności zadań do etapów terapii 

 Kilkustopniowy system motywacyjny zwiększający chęć 

dziecka do dalszej pracy 

 Archiwizacja danych z diagnozy i terapii 

 Monitoring postępów w terapii 

 Baza danych dla logopedy 

 Moduł do badania mowy.  
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