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Załącznik nr 1 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zestawienie asortymentu 
(Znak postępowania: BOS.271.9.2022.BK) 

CZĘŚĆ 1: ZESTAWY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 

1. Warunki realizacji zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy :  
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

2) Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić rozładunek elementów zamówienia, 

3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Ilość zestawów komputerowych – 10 kompletów 

3. Skład każdego kompletu: 

1) jednostka centralna, 
2) 2 monitory, 
3) klawiatura, 
4) mysz, podkładka pod mysz, 
5) UPS, 
6) Oprogramowanie biurowe; 

4. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne każdego zestawu komputerowego 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Typ urządzenia − Komputer stacjonarny odpowiedni dla użytkowania aplikacji biurowych 
i programów używanych w Urzędzie Gminy w Popielowie.  

− Komputer w oferowanej konfiguracji musi umożliwić pracę przy 
podłączonych dwóch monitorach. 

Procesor − Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach 
stacjonarnych. 

− Oferowany procesor musi osiągać w teście PassMark „CPU Mark” co 
najmniej 12 000 punktów. Wyniki testu oferowanego procesora muszą 
być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż 14 dni 
przed terminem składania ofert. Do oferty obowiązkowo należy 
załączyć wydruk z ww. strony.  

− Procesor po raz pierwszy wprowadzony na rynek min. Q2 2020 rok. 

Pamięć RAM  − 16 GB  

− 1 slot pamięci wolny 

− możliwość rozbudowy do co najmniej 32 GB. 

Dysk Twardy  − dysk 480 GB lub 512 GB w technologii SSD PCle,  

Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer; Niedopuszczalny napęd zewnętrzny. 

Karta Graficzna  − Zintegrowana  

− Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Karta sieciowa  − Interfejs wbudowany w płytę główną, 

− minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet) 

− Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

− Bluetooth 

Obudowa i porty 
wejścia/wyjścia  

Komputer musi posiadać co najmniej następujące zewnętrzne 
wbudowane porty wejścia/wyjścia: 

1) Panel Przedni:  

− co najmniej 4 porty USB na przednim panelu, w tym co najmniej 
2 porty USB 3.x 

− wyjście słuchawkowe i mikrofonowe, możliwość rozwiązania 
Combo. 

− Czytnik kart pamięci zintegrowany z panelem przednim obudowy.  

2) Panel tylny: 

− co najmniej 4 porty USB na tylnym panelu, w tym co najmniej 
2 porty USB 3.x  

− RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. 

− Wyjście audio  

− VGA (D-sub) – 1 szt. 

− HDMI – 1 szt. 

UWAGA: 

− Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 
wszystkich ww. portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp.  

− Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń. 

Obudowa  

− Musi posiadać 1 zewnętrzną zatokę na napęd optyczny 5,25”  

− Obudowa w kolorze czarnym. 

Zasilanie  − zasilacz o mocy minimum 260 W  

− Przystosowany do pracy w sieci 230 V 

Klawiatura + mysz 1) Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty, o niskim 
profilu klawiszy, z wydzielonym blokiem numerycznym  

2) Mysz przewodowa USB z minimum 2 przyciskami i kółkiem, 

UWAGA: 
Całość (klawiatura +mysz) jako zestaw od jednego producenta 
w kolorze czarnym. 

3) Dodatkowo: Podkładka pod mysz ergonomiczna w kolorach: szarym, 
grafitowym lub czarnym. 

System operacyjny − Licencja na oryginalny system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 
x64 PL lub Microsoft Windows 10 Pro z możliwością bezpłatnej 
aktualizacji do Windows 11 Pro (lub równoważny system operacyjny). 

− Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą 
legalność systemu operacyjnego umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie każdego egzemplarza komputera.  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie 
zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego 
systemu oraz jego aktywowania.  

− System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta.  

Przez zapis „równoważność” Zamawiający rozumie: 

− Wszystkie niżej wymienione funkcjonalności nie mogą być 
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji 
i wirtualizacji Microsoft Windows 10 oraz dodatkowych nakładek 
programowych 

− System obowiązkowo ma pozwalać na uruchamianie aktualnie 
używanych w Urzędzie programów pracujących w środowisku 
Windows  

− Pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016  

− Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active 
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI  

− Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy 
strony serwera WWW;  

− Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu;  

− Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  

− Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

− Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

− Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug&Play, Wi-Fi);  

− Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki 
w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

− Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu;  

− Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta 
i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników;  

− Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych;  

− Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  

− Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

− Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  

− Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4,x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 
środowiskach;  

− Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń;  

− Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  

− Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe;  

− Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup), 
automatyczne wykonywanie kopii plików; 

− Możliwość przywracania plików systemowych;  

− System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);  

− Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu 
refurbished oraz wersji edukacyjnej. 

Bezpieczeństwo − Układ sprzętowy TPM 2.0 służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania trwale 
połączony z płytą główną. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia 
dedykowanego układu musi prowadzić do uszkodzenia całej płyty 
głównej  

− Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.  

Diagnostyka − Podstawowy system diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny 
z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający 
przetestowanie komponentów komputera w podstawowym zakresie. 

− Funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez 
użycia: dostępu do sieci i Internetu, dysku twardego również w 
przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: 
pamięć flash, pendrive itp.  

Gwarancja i Serwis 
 

− Gwarancja zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. 

− Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu zgodnie z projektem 
umowy. 

− W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. 

− Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę 
posiadającą autoryzację producenta. 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych 

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera. 

Dodatkowe 
wymagania: 

− Deklaracja CE / UE. 

− Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na 
projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych - ISO 
9001:2000, 

Wsparcie techniczne  
 

− Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający 
Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 
zamiennych komponentów.  

− Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej 
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna 
identyfikacja komputera, możliwość sprawdzenia konfiguracji 
fabrycznej, pobrania aktualizacji sterowników, przeprowadzenia 
diagnostyki).  

Zasilacz awaryjny UPS UPS min. 600 VA, przystosowany do proponowanego zestawu, czas 
podtrzymania minimum 5 minut przy pracy na dwóch monitorach. Min. 3 
gniazda typu 230 V 

Monitor (2 sztuki 
w każdym komplecie) 

Każdy monitor musi spełniać: 

− Przekątna: 27" 

− Matryca: IPS, matowa 

− Rozdzielczość ekranu: min 2560 x 1440 (WQHD) 

− Format obrazu 16:9 

− Jasność min. 250 cd/m² 

− Czas reakcji (GTG): max 4 ms 

− Kolor czarny 

− Złącza co najmniej 1 szt. HDMI, 1szt. DisplayPort. 

− Wyjście słuchawkowe tak 

− Wbudowane głośniki 

− Regulacja wysokości, pochyłu 

5. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania 

biurowego, które wchodzi w skład każdego zestawu komputerowego – 10 sztuk 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Podstawowe Pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji Microsoft Office 
Home&Business 2021 lub równoważne oprogramowanie biurowe, musi 
spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 
2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja 

językowa interfejsu użytkownika. 
3) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 

elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie 

z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 
2017.12.05), 

c) pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
d) pozwala eksportować dokumenty do formatu pdf 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub 

notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z 
mechanizmem OCR. 

Edytor tekstów musi 
umożliwiać co 
najmniej: 
 

− Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej 
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

− Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

− Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

− Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne). 

− Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków. 

− Automatyczne tworzenie spisów treści 

− Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

− Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
w dokumencie. 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności. 

− Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

− Wydruk dokumentów. 

− Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną.  

− Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 
2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Arkusz kalkulacyjny 
musi umożliwiać co 
najmniej: 

− Tworzenie raportów tabelarycznych 

− Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 

− Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, 
tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu 

− Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 

− Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych 
i webowych 

− Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

− Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 

− Wyszukiwanie i zamianę danych 

− Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

− Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 

− Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

− Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

− Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2019 
i 2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Narzędzie do 
przygotowywania 
i prowadzenia 
prezentacji musi 
umożliwiać co 
najmniej: 

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 

− Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą 
prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, monitora lub 
tabletu 

− Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

− Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

− Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

− Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

− Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 

− Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego 

− Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

− Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 
widoczne są slajdy i notatki prezentera 

− Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013,2016, 2019 i 
2021. 

Narzędzie do 
zarządzania 
informacją prywatną 
(pocztą 
elektroniczną, 
kalendarzem, 
kontaktami i 
zadaniami) 

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać co najmniej:  
− pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

− przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku 
tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

− filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,  

− tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę 
elektroniczną,  

− automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  

− tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach 
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,  

− oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 
przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

− mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być 
synchronizowane lokalnie,  

− zarządzanie kalendarzem,  

− udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością 
określania uprawnień użytkowników,  

− przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

− zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,  

− zarządzanie listą zadań,  

− zlecanie zadań innym użytkownikom,  

− zarządzanie listą kontaktów,  

− udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,  

− przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,  

− możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,  

− możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym 
mechanizmu MAPI poprzez http.  

− wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności 

Rozwiązanie 
równoważne 

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do 
Microsoft Office 2021 (polska wersja językowa) wymagane jest, aby 
oferowane rozwiązanie spełniało wszystkie w/w wymagania, a także 
potrzeby Urzędu Gminy w Popielowie, tj.: 

− musi być możliwa implementacja oprogramowania uruchamianego na 
istniejących konfiguracjach środowiska produkcyjnego; 

− równoważne oprogramowanie musi bez zakłóceń współpracować 
z posiadaną przez Urząd Gminy w Popielowie infrastrukturą 
sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem; 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia 
producenta dla produktów równoważnych nie gorsze niż usługa 
określona dla MS Office;  

− warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie mogą być 
gorsze niż dla licencji MS Office;  

− Wykonawca musi wykazać, że funkcjonalność każdego produktu 
równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności MS Office; 

− Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest 
kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze 
sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i 
użytkowym, eksploatowanym przez Zamawiającego;  

− Wykonawca musi zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty 
technicznej i konserwacji dla produktów równoważnych nie są gorsze, 
niż usługi oferowane przez producenta MS Office;  

− Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników 
Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i działania 
oprogramowania równoważnego oraz migracji danych z poprzedniego 
środowiska, w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później 
niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy; 

− Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie 
infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na 
własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających 
właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego 
Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania 
równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne 
oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i 
oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub 
spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska 
sprzętowo-programowego Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 2: ZESTAWY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 

1. Warunki realizacji zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy :  
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

2) Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić rozładunek elementów zamówienia, 

3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Ilość zestawów komputerowych – 2 komplety 

3. Skład każdego kompletu: 

1) jednostka centralna, 
2) 2 monitory, 
3) klawiatura, 
4) mysz, podkładka pod mysz, 
5) UPS, 
6) Oprogramowanie biurowe; 

4. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne każdego zestawu komputerowego 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Typ urządzenia − Komputer stacjonarny odpowiedni dla użytkowania aplikacji biurowych 
i programów używanych w Urzędzie Gminy w Popielowie.  

− Komputer w oferowanej konfiguracji musi umożliwić pracę przy 
podłączonych dwóch monitorach. 

Procesor − Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach 
stacjonarnych. Minimum 6 rdzeni 

− Oferowany procesor musi osiągać w teście PassMark „CPU Mark” co 
najmniej 17 000 punktów. Wyniki testu oferowanego procesora muszą 
być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż 14 dni 
przed terminem składania ofert. Do oferty obowiązkowo należy 
załączyć wydruk z ww. strony.  

− Procesor po raz pierwszy wprowadzony na rynek min. Q1 2021 rok. 

Pamięć RAM  − 32 GB  

− możliwość rozbudowy do co najmniej 64 GB. 

Dysk Twardy  − dysk 480 GB lub 512 GB w technologii SSD PCle 

Napęd optyczny Nagrywarka DVD+/-RW; Niedopuszczalny napęd zewnętrzny 

Karta Graficzna  − Niezintegrowana karta graficzna z min. 4 GB DDR5 

− Karta musi posiadać przynajmniej dwa wyjścia HDMI lub DisplayPort 
lub po jednym HDMI i DisplayPort 

− Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. 

Karta sieciowa  − Interfejs wbudowany w płytę główną, 

− minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet) 

− Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Bluetooth 

Obudowa i porty 
wejścia/wyjścia  

Komputer musi posiadać co najmniej następujące zewnętrzne 
wbudowane porty wejścia/wyjścia: 

1) Panel Przedni:  

− co najmniej 4 porty USB na przednim panelu, w tym co najmniej 
2 porty USB 3.x 

− wyjście słuchawkowe i mikrofonowe, możliwość rozwiązania 
Combo. 

− Czytnik kart pamięci zintegrowany z panelem przednim obudowy.  

2) Panel tylny: 

− co najmniej 4 porty USB na tylnym panelu, w tym co najmniej 
2 porty USB 3.x  

− RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. 

− Wyjście audio  

− VGA (D-sub) – 1 szt. 

− HDMI – 1 szt. 

UWAGA: 

− Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) 
wszystkich ww. portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania 
konwerterów, przejściówek itp.  

− Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń. 

Obudowa  

− Musi posiadać 1 zewnętrzną zatokę na napęd optyczny 5,25”  

− Obudowa w kolorze czarnym. 

Zasilanie  − Zasilacz o mocy minimum 260 W, dopasowany do zainstalowanych 
podzespołów 

− Przystosowany do pracy w sieci 230 V 

Klawiatura + mysz 1) Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty, o niskim 
profilu klawiszy, z wydzielonym blokiem numerycznym 

2) Mysz przewodowa USB z minimum 2 przyciskami i kółkiem, pionowa, 
ergonomiczna 

UWAGA: 
Całość (klawiatura +mysz)  
w kolorze czarnym. 

3) Dodatkowo: Podkładka pod mysz ergonomiczna w kolorach: szarym, 
grafitowym lub czarnym. 

System operacyjny − Licencja na oryginalny system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 
x64 PL lub Microsoft Windows 10 Pro z możliwością bezpłatnej 
aktualizacji do Windows 11 Pro (lub równoważny system operacyjny). 

− Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą 
legalność systemu operacyjnego umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie każdego egzemplarza komputera.  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie 
zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego 
systemu oraz jego aktywowania.  

− System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta.  

Przez zapis „równoważność” zamawiający rozumie: 

− Wszystkie niżej wymienione funkcjonalności nie mogą być 
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji 
i wirtualizacji Microsoft Windows 10 oraz dodatkowych nakładek 
programowych 

− System obowiązkowo ma pozwalać na uruchamianie aktualnie 
używanych w Urzędzie programów pracujących w środowisku 
Windows 

− Pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016  

− Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active 
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI  

− Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy 
strony serwera WWW;  

− Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu;  

− Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  

− Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

− Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

− Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug&Play, Wi-Fi);  

− Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki 
w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

− Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu;  

− Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta 
i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników;  

− Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych;  

− Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  

− Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

− Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  

− Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4,x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 
środowiskach;  

− Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń;  

− Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  

− Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe;  

− Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup), 
automatyczne wykonywanie kopii plików; 

− Możliwość przywracania plików systemowych;  

− System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);  

− Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu 
refurbished oraz wersji edukacyjnej. 

Bezpieczeństwo − Układ sprzętowy TPM 2.0 służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania trwale 
połączony z płytą główną. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia 
dedykowanego układu musi prowadzić do uszkodzenia całej płyty 
głównej  

− Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.  

Diagnostyka − Podstawowy system diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny 
z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający 
przetestowanie komponentów komputera w podstawowym zakresie. 

− Funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez 
użycia: dostępu do sieci i Internetu, dysku twardego również w 
przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: 
pamięć flash, pendrive itp.  

Gwarancja i Serwis 
 

− Gwarancja zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. 

− Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu zgodnie z projektem 
umowy. 

− W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. 

− Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę 
posiadającą autoryzację producenta. 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych 

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera. 

Dodatkowe 
wymagania: 

− Deklaracja CE / UE. 

− Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na 
projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych - ISO 
9001:2000, 

Wsparcie techniczne  
 

− Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający 
Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 
zamiennych komponentów.  

− Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej 
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna 
identyfikacja komputera, możliwość sprawdzenia konfiguracji 
fabrycznej, pobrania aktualizacji sterowników, przeprowadzenia 
diagnostyki).  

Zasilacz awaryjny UPS UPS min. 600 VA, przystosowany do proponowanego zestawu, czas 
podtrzymania minimum 5 minut przy pracy na dwóch monitorach. Min. 3 
gniazda typu 230V 

Monitor (2 sztuki 
w każdym komplecie) 

Każdy monitor musi spełniać: 

− Przekątna: 27" 

− Matryca: IPS, matowa 

− Rozdzielczość ekranu: min 2560 x 1440 (WQHD) 

− Format obrazu 16:9 

− Jasność min. 250 cd/m² 

− Czas reakcji (GTG): max 4 ms 

− Kolor czarny 

− Złącza co najmniej 1 szt. HDMI, 1szt. DisplayPort, 

− Wyjście słuchawkowe tak 

− Wbudowane głośniki 

− Regulacja wysokości, pochyłu 

5. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania 

biurowego, które wchodzi w skład każdego zestawu komputerowego – 2 sztuki 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Podstawowe Pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji Microsoft Office 
Home&Business 2021 lub równoważne oprogramowanie biurowe, musi 
spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 
2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja 

językowa interfejsu użytkownika. 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

3) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie 

z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 
2017.12.05), 

c) pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
d) pozwala eksportować dokumenty do formatu pdf 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub 

notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z 
mechanizmem OCR. 

Edytor tekstów musi 
umożliwiać co 
najmniej: 
 

− Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej 
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

− Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

− Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

− Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne). 

− Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków. 

− Automatyczne tworzenie spisów treści 

− Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

− Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
w dokumencie. 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności. 

− Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

− Wydruk dokumentów. 

− Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną.  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 
2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Arkusz kalkulacyjny 
musi umożliwiać co 
najmniej: 

− Tworzenie raportów tabelarycznych 

− Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 

− Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, 
tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu 

− Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 

− Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych 
i webowych 

− Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

− Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 

− Wyszukiwanie i zamianę danych 

− Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

− Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 

− Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

− Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

− Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2019 i 
2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Narzędzie do 
przygotowywania 
i prowadzenia 
prezentacji musi 
umożliwiać co 
najmniej: 

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 

− Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą prezentowane 
przy użyciu projektora multimedialnego, monitora lub tabletu 

− Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

− Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

− Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

− Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

− Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 

− Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

− Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

− Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne 
na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i 
notatki prezentera 

− Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013,2016, 2019 i 2021. 

Narzędzie do 
zarządzania 
informacją prywatną 
(pocztą 
elektroniczną, 
kalendarzem, 
kontaktami i 
zadaniami) 

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać co najmniej:  
− pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

− przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku 
tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

− filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,  

− tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną,  

− automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  

− tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych 
w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,  

− oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 
przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

− mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być 
synchronizowane lokalnie,  

− zarządzanie kalendarzem,  

− udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością 
określania uprawnień użytkowników,  

− przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

− zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,  

− zarządzanie listą zadań,  

− zlecanie zadań innym użytkownikom,  

− zarządzanie listą kontaktów,  

− udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,  

− przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,  

− możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,  

− możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym 
mechanizmu MAPI poprzez http.  

− wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności 

Rozwiązanie 
równoważne 

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do 
Microsoft Office 2021 (polska wersja językowa) wymagane jest, aby 
oferowane rozwiązanie spełniało w/w wymagania oraz potrzeby Urzędu 
Gminy w Popielowie, tj.: 

− musi być możliwa implementacja oprogramowania uruchamianego na 
istniejących konfiguracjach środowiska produkcyjnego; 

− równoważne oprogramowanie musi bez zakłóceń współpracować 
z posiadaną przez Urząd Gminy w Popielowie infrastrukturą sprzętową 
oraz wykorzystywanym oprogramowaniem; 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia 
producenta dla produktów równoważnych nie gorsze niż usługa 
określona dla MS Office;  

− warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie mogą być 
gorsze niż dla licencji MS Office;  

− Wykonawca musi wykazać, że funkcjonalność każdego produktu 
równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności MS Office; 

− Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest 
kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze sprzętem 
i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i użytkowym, 
eksploatowanym przez Zamawiającego;  

− Wykonawca musi zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty 
technicznej i konserwacji dla produktów równoważnych nie są gorsze, 
niż usługi oferowane przez producenta MS Office;  

− Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników Zamawiającego 
w zakresie funkcjonalności i działania oprogramowania równoważnego 
oraz migracji danych z poprzedniego środowiska, w terminie ustalonym 
z Zamawiającym, lecz nie później niż w okresie 30 dni kalendarzowych 
od daty zawarcia Umowy; 

− Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie 
infrastruktury sprzętowo- programowej Zamawiającego oraz na własny 
koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe 
działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego 
również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego 
w przypadku, gdy zaoferowane równoważne oprogramowanie nie 
będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem 
funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia 
w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo- programowego 
Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 3: ZESTAWY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 

1. Warunki realizacji zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy :  
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

2) Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić rozładunek elementów zamówienia, 

3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Ilość zestawów komputerowych – 5 kompletów 

3. Skład każdego kompletu: 

1) laptop, 
2) monitor, 
3) klawiatura, 
4) mysz, podkładka pod mysz, 
5) Oprogramowanie biurowe, 
6) Torba na laptop; 

4. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne każdego zestawu komputerowego 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Typ urządzenia − Komputer przenośny - laptop odpowiedni dla użytkowania aplikacji 
biurowych i programów używanych w Urzędzie Gminy w Popielowie.  

− Laptop w oferowanej konfiguracji musi umożliwić pracę przy 
podłączonym drugim monitorze. 

Procesor − Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośny, obsługujący funkcje grafiki. Minimum 6 rdzeni. 

− Oferowany procesor musi osiągać w teście PassMark „CPU Mark” co 
najmniej 16 000 punktów. Wyniki testu oferowanego procesora muszą 
być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż 14 dni 
przed terminem składania ofert. Do oferty obowiązkowo należy 
załączyć wydruk z ww. strony.  

− Procesor po raz pierwszy wprowadzony na rynek min. Q2 2021 rok. 

Pamięć RAM  − 16 GB  

− 1 slot pamięci wolny 

− możliwość rozbudowy do co najmniej 32GB. 

Dysk Twardy  − dysk - 512 GB w technologii SSD, M-2 Pci-e 

Karta Graficzna  − Posiadająca przynajmniej wyjścia HDMI x 1 

− Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12. 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. 

Karta sieciowa  − minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet)  

− Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

− Bluetooth 

Ekran − Przekątna: 17,3 " 

− Panel: IPS, antyrefleksyjny, matowe wykończenie 

− Rozdzielczość fizyczna: minimum 1920 x 1080  

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Format obrazu 16:9 

− Jasność min. 250 cd/m² 

Obudowa i porty 
wejścia/wyjścia  

Obudowa wytrzymała na uszkodzenia; 

Komputer musi posiadać co najmniej następujące zewnętrzne 
wbudowane porty wejścia/wyjścia: 

− 1 szt. HDMI  

− RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. 

− co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 2 porty USB 3.x 

− port słuchawkowy i mikrofonowym - możliwość rozwiązania Combo. 

− Zamawiający dopuszcza kolory: czarny, grafitowy, szary, srebrny 

− Wbudowany mikrofon, 

− Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix (opcjonalnie 
wbudowana zaślepka) 

− Wbudowane głośniki 

Zasilanie  Bateria min. 4000 mAh 

Klawiatura + mysz − Wbudowana Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym 

− Dodatkowa klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, 
o niskim profilu klawiszy, z wydzielonym blokiem numerycznym 

− Mysz bezprzewodowa z minimum 2 przyciskami i kółkiem, 

− Podkładka pod mysz ergonomiczna w kolorach: szarym, grafitowym lub 
czarnym 

UWAGA: 
Klawiatura dodatkowa + mysz jako zestaw od jednego producenta 
w kolorze czarnym, bezprzewodowy interfejs USB, 

System operacyjny − Licencja na oryginalny system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 
x64 PL lub Microsoft Windows 10 Pro z możliwością bezpłatnej 
aktualizacji do Windows 11 Pro (lub równoważny system operacyjny). 

− Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą 
legalność systemu operacyjnego umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie każdego egzemplarza komputera.  

− Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie 
zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego 
systemu oraz jego aktywowania.  

− System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta.  

Przez zapis „równoważność” zamawiający rozumie: 

− Wszystkie niżej wymienione funkcjonalności nie mogą być 
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji 
i wirtualizacji Microsoft Windows 10 oraz dodatkowych nakładek 
programowych 

− System obowiązkowo ma pozwalać na uruchamianie aktualnie 
używanych w Urzędzie programów pracujących w środowisku 
Windows  

− Pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016  

− Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active 
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy 
strony serwera WWW;  

− Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu;  

− Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  

− Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

− Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

− Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug 
&Play, Wi-Fi);  

− Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki 
w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

− Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu;  

− Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta 
i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników;  

− Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych;  

− Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  

− Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  

− Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

− Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  

− Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4,x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 
środowiskach;  

− Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń;  

− Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  

− Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe;  

− Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup), 
automatyczne wykonywanie kopii plików; 

− Możliwość przywracania plików systemowych;  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); 

− Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu 
refurbished oraz wersji edukacyjnej. 

Bezpieczeństwo − Układ sprzętowy TPM 2.0służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania trwale 
połączony z płytą główną. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia 
dedykowanego układu musi prowadzić do uszkodzenia całej płyty 
głównej  

− Partycja recovery z możliwością przywrócenia systemu z dysku 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.  

Diagnostyka − Podstawowy system diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny 
z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający 
przetestowanie komponentów komputera w podstawowym zakresie. 

− Funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez 
użycia: dostępu do sieci i Internetu, dysku twardego również w 
przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: 
pamięć flash, pendrive itp.  

Gwarancja i Serwis 
 

− Gwarancja zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. 

− Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu zgodnie z projektem 
umowy. 

− W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. 

− Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę 
posiadającą autoryzację producenta. 

− Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych 

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera. 

Dodatkowe 
wymagania: 

− Deklaracja CE / UE. 

− Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na 
projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych - ISO 
9001:2000, 

− Torba kompatybilna wielkościowo z oferowanym laptopem 

Wsparcie techniczne  
 

− Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający 
Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 
zamiennych komponentów.  

− Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej 
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna 
identyfikacja komputera, możliwość sprawdzenia konfiguracji 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

fabrycznej, pobrania aktualizacji sterowników, przeprowadzenia 
diagnostyki).  

Monitor (1 sztuka 
w każdym komplecie) 

Monitor musi spełniać: 

− Przekątna: 27" 

− Matryca: IPS, matowa 

− Rozdzielczość ekranu: min 2560 x 1440 (WQHD) 

− Format obrazu 16:9 

− Jasność min. 250 cd/m² 

− Czas reakcji (GTG): max 4 ms 

− Kolor czarny 

− Złącza co najmniej 1 szt. HDMI, 1szt. DisplayPort, 

− Wyjście słuchawkowe tak 

− Wbudowane głośniki 

− Regulacja wysokości, pochyłu 

5. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania 

biurowego, które wchodzi w skład każdego zestawu komputerowego – 5 sztuk 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Podstawowe Pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji Microsoft Office 
Home&Business 2021 lub równoważne oprogramowanie biurowe, musi 
spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 
2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja 

językowa interfejsu użytkownika. 
3) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 

elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie 

z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 
2017.12.05), 

c) pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
d) pozwala eksportować dokumenty do formatu pdf 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą 
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub 
notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC 
z mechanizmem OCR. 

Edytor tekstów musi 
umożliwiać co 
najmniej: 
 

− Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej 
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

− Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

− Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

− Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne). 

− Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków. 

− Automatyczne tworzenie spisów treści 

− Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

− Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
w dokumencie. 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności. 

− Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

− Wydruk dokumentów. 

− Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną.  

− Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 
2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Arkusz kalkulacyjny 
musi umożliwiać co 
najmniej: 

− Tworzenie raportów tabelarycznych 

− Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 

− Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, 
tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu 

− Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 

− Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych 
i webowych 

− Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

− Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 

− Wyszukiwanie i zamianę danych 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

− Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 

− Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

− Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

− Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2019 
i 2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Narzędzie do 
przygotowywania 
i prowadzenia 
prezentacji musi 
umożliwiać co 
najmniej: 

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 

− Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą 
prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, monitora lub 
tabletu 

− Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

− Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

− Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

− Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

− Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 

− Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego 

− Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

− Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

− Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 
widoczne są slajdy i notatki prezentera 

− Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013,2016, 2019 i 
2021. 

Narzędzie do 
zarządzania 
informacją prywatną 
(pocztą 
elektroniczną, 
kalendarzem, 
kontaktami 
i zadaniami) 

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać co najmniej:  
− pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

− przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku 
tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

− filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,  

− tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę 
elektroniczną,  

− automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  

− tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach 
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,  
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− oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 
przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

− mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być 
synchronizowane lokalnie,  

− zarządzanie kalendarzem,  

− udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością 
określania uprawnień użytkowników,  

− przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

− zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,  

− zarządzanie listą zadań,  

− zlecanie zadań innym użytkownikom,  

− zarządzanie listą kontaktów,  

− udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,  

− przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,  

− możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,  

− możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym 
mechanizmu MAPI poprzez http.  

− wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności 

Rozwiązanie 
równoważne 

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do 
Microsoft Office 2021 (polska wersja językowa) wymagane jest, aby 
oferowane rozwiązanie spełniało w/w wymagania oraz potrzeby Urzędu 
Gminy w Popielowie, tj.: 

− musi być możliwa implementacja oprogramowania uruchamianego na 
istniejących konfiguracjach środowiska produkcyjnego; 

− równoważne oprogramowanie musi bez zakłóceń współpracować 
z posiadaną przez Urząd Gminy w Popielowie infrastrukturą 
sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem; 

− Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia 
producenta dla produktów równoważnych nie gorsze niż usługa 
określona dla MS Office;  

− warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie mogą być 
gorsze niż dla licencji MS Office;  

− Wykonawca musi wykazać, że funkcjonalność każdego produktu 
równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności MS Office; 

− Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest 
kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze 
sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i 
użytkowym, eksploatowanym przez Zamawiającego;  

− Wykonawca musi zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty 
technicznej i konserwacji dla produktów równoważnych nie są gorsze, 
niż usługi oferowane przez producenta MS Office;  

− Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników 
Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i działania 
oprogramowania równoważnego oraz migracji danych z poprzedniego 
środowiska, w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później 
niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy; 
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− Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie 
infrastruktury sprzętowo- programowej Zamawiającego oraz na 
własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających 
właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego 
Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania 
równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne 
oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem 
i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub 
spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska 
sprzętowo- programowego Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 4: ZESTAWY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM 

1. Warunki realizacji zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy :  
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

2) Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić rozładunek elementów zamówienia, 

3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Ilość zestawów komputerowych – 8 kompletów 

3. Skład każdego kompletu: 

1) laptop, 
2) monitor, 
3) klawiatura, 
4) mysz, podkładka pod mysz, 
5) oprogramowanie biurowe, 
6) torba na laptop 

4. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne każdego zestawu komputerowego 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Typ urządzenia − Komputer przenośny - laptop odpowiedni dla użytkowania aplikacji 
biurowych i programów używanych w Urzędzie Gminy w Popielowie.  

− Laptop w oferowanej konfiguracji musi umożliwić pracę przy 
podłączonym drugim monitorze. 

Procesor − Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośny, obsługujący funkcje grafiki. Minimum 6 rdzeni. 

− Oferowany procesor musi osiągać w teście PassMark „CPU Mark” co 
najmniej 10 090 punktów. Wyniki testu oferowanego procesora muszą 
być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż 14 dni 
przed terminem składania ofert. Do oferty obowiązkowo należy 
załączyć wydruk z ww. strony.  

− Procesor po raz pierwszy wprowadzony na rynek min. Q2 2020 rok. 

Pamięć RAM  − 16 GB  

− 1 slot pamięci wolny 

− możliwość rozbudowy do co najmniej 32GB. 

Dysk Twardy  − dysk - 512 GB w technologii SSD, M-2 Pci-e 

Karta Graficzna  − Posiadająca przynajmniej wyjścia HDMI x 1 

− Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12. 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. 

Karta sieciowa  − minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet)  

− Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

− Bluetooth 

Ekran − Przekątna: 15,6 " 

− Panel: IPS, antyrefleksyjny, matowe wykończenie 

− Rozdzielczość fizyczna: minimum 1920 x 1080  

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Format obrazu 16:9 

− Jasność min. 250 cd/m² 

Obudowa i porty 
wejścia/wyjścia  

Obudowa wytrzymała na uszkodzenia, 

Komputer musi posiadać co najmniej następujące zewnętrzne 
wbudowane porty wejścia/wyjścia: 

− 1 szt. HDMI  

− RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. 

− co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 2 porty USB 3.x 

− port słuchawkowy i mikrofonowym - możliwość rozwiązania Combo. 

− Zamawiający dopuszcza kolory: czarny, grafitowy, szary, srebrny 

− Wbudowany mikrofon, 

− Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix (opcjonalnie 
wbudowana zaślepka) 

− Wbudowane głośniki 

Zasilanie  Bateria min. 4000 mAh 

Klawiatura + mysz − Wbudowana Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym 

− Dodatkowa klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, 
o niskim profilu klawiszy, z wydzielonym blokiem numerycznym 

− Mysz bezprzewodowa z minimum 2 przyciskami i kółkiem, 

− Podkładka pod mysz ergonomiczna w kolorach: szarym, grafitowym lub 
czarnym 

UWAGA: 
Klawiatura dodatkowa +mysz jako zestaw od jednego producenta w 
kolorze czarnym, bezprzewodowy interfejs USB, 

System operacyjny − Licencja na oryginalny system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 
x64 PL lub Microsoft Windows 10 Pro z możliwością bezpłatnej 
aktualizacji do Windows 11 Pro (lub równoważny system operacyjny). 

− Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą 
legalność systemu operacyjnego umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie każdego egzemplarza komputera.  

− Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie 
zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego 
systemu oraz jego aktywowania.  

− System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta.  

Przez zapis „równoważność” zamawiający rozumie: 

− Wszystkie niżej wymienione funkcjonalności nie mogą być 
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji 
i wirtualizacji Microsoft Windows 10 oraz dodatkowych nakładek 
programowych 

− System obowiązkowo ma pozwalać na uruchamianie aktualnie 
używanych w Urzędzie programów pracujących w środowisku 
Windows 

− Pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016  

− Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active 
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI  
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− Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy 
strony serwera WWW;  

− Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu;  

− Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  

− Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

− Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

− Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug 
&Play, Wi-Fi);  

− Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w 
zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

− Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu;  

− Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i 
profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników;  

− Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych;  

− Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  

− Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  

− Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

− Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  

− Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4,x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 
środowiskach;  

− Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń;  

− Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  

− Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe;  

− Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup), 
automatyczne wykonywanie kopii plików; 

− Możliwość przywracania plików systemowych;  
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− System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);  

− Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu 
refurbished oraz wersji edukacyjnej. 

Bezpieczeństwo − Układ sprzętowy TPM 2.0 służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania trwale 
połączony z płytą główną. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia 
dedykowanego układu musi prowadzić do uszkodzenia całej płyty 
głównej 

− Partycja recovery z możliwością przywrócenia systemu z dysku 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.  

Diagnostyka − Podstawowy system diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny 
z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający 
przetestowanie komponentów komputera w podstawowym zakresie. 

− Funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez 
użycia: dostępu do sieci i Internetu, dysku twardego również 
w przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: 
pamięć flash, pendrive itp.  

Gwarancja i Serwis 
 

− Gwarancja zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. 

− Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu zgodnie z projektem 
umowy. 

− W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. 

− Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę 
posiadającą autoryzację producenta. 

− Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych 

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera. 

Dodatkowe 
wymagania: 

− Deklaracja CE / UE. 

− Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na 
projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych - ISO 
9001:2000, 

− Torba kompatybilna wielkościowo z oferowanym laptopem 

Wsparcie techniczne  
 

− Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający 
Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 
zamiennych komponentów.  

− Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej 
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna 
identyfikacja komputera, możliwość sprawdzenia konfiguracji 
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fabrycznej, pobrania aktualizacji sterowników, przeprowadzenia 
diagnostyki).  

Monitor zewnętrzny 
(1 sztuka w każdym 
komplecie) 

Monitor musi spełniać: 

− Przekątna: 27" 

− Matryca: IPS, matowa 

− Rozdzielczość ekranu: min 2560 x 1440 (WQHD) 

− Format obrazu 16:9 

− Jasność min. 250 cd/m² 

− Czas reakcji (GTG): max 4 ms 

− Kolor czarny 

− Złącza co najmniej 1 szt. HDMI, 1szt. DisplayPort, 

− Wyjście słuchawkowe tak 

− Wbudowane głośniki 

− Regulacja wysokości, pochyłu 

5. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania 

biurowego, które wchodzi w skład każdego zestawu komputerowego – 8 sztuk 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Podstawowe Pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji Microsoft Office 
Home&Business 2021 lub równoważne oprogramowanie biurowe, musi 
spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 
2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja 

językowa interfejsu użytkownika. 
3) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 

elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie 

z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 
2017.12.05), 

c) pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
d) pozwala eksportować dokumenty do formatu pdf 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
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e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą 
elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 

f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub 
notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z 
mechanizmem OCR. 

Edytor tekstów musi 
umożliwiać co 
najmniej: 
 

− Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej 
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

− Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

− Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

− Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne). 

− Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków. 

− Automatyczne tworzenie spisów treści 

− Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

− Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
w dokumencie. 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności. 

− Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

− Wydruk dokumentów. 

− Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną.  

− Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 
2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Arkusz kalkulacyjny 
musi umożliwiać co 
najmniej: 

− Tworzenie raportów tabelarycznych 

− Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 

− Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, 
tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu 

− Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 

− Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych 
i webowych 

− Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

− Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 

− Wyszukiwanie i zamianę danych 
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− Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

− Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 

− Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

− Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

− Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2019 i 
2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Narzędzie do 
przygotowywania 
i prowadzenia 
prezentacji musi 
umożliwiać co 
najmniej: 

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 

− Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą 
prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, monitora lub 
tabletu 

− Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

− Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

− Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

− Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

− Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 

− Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego 

− Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

− Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

− Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 
widoczne są slajdy i notatki prezentera 

− Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013,2016, 2019 i 
2021. 

Narzędzie do 
zarządzania 
informacją prywatną 
(pocztą 
elektroniczną, 
kalendarzem, 
kontaktami i 
zadaniami) 

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać co najmniej:  
− pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

− przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku 
tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

− filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,  

− tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę 
elektroniczną,  

− automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  

− tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach 
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,  
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− oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 
przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

− mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być 
synchronizowane lokalnie,  

− zarządzanie kalendarzem,  

− udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością 
określania uprawnień użytkowników,  

− przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

− zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,  

− zarządzanie listą zadań,  

− zlecanie zadań innym użytkownikom,  

− zarządzanie listą kontaktów,  

− udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,  

− przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,  

− możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,  

− możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym 
mechanizmu MAPI poprzez http.  

− wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności 

Rozwiązanie 
równoważne 

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do 
Microsoft Office 2021 (polska wersja językowa) wymagane jest, aby 
oferowane rozwiązanie spełniało w/w wymagania oraz potrzeby Urzędu 
Gminy w Popielowie, tj.: 

− musi być możliwa implementacja oprogramowania uruchamianego na 
istniejących konfiguracjach środowiska produkcyjnego; 

− równoważne oprogramowanie musi bez zakłóceń współpracować 
z posiadaną przez Urząd Gminy w Popielowie infrastrukturą 
sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem; 

− Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia 
producenta dla produktów równoważnych nie gorsze niż usługa 
określona dla MS Office;  

− warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie mogą być 
gorsze niż dla licencji MS Office;  

− Wykonawca musi wykazać, że funkcjonalność każdego produktu 
równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności MS Office; 

− Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest 
kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze 
sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i 
użytkowym, eksploatowanym przez Zamawiającego;  

− Wykonawca musi zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty 
technicznej i konserwacji dla produktów równoważnych nie są gorsze, 
niż usługi oferowane przez producenta MS Office;  

− Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników 
Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i działania 
oprogramowania równoważnego oraz migracji danych z poprzedniego 
środowiska, w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później 
niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy; 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie 
infrastruktury sprzętowo- programowej Zamawiającego oraz na 
własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających 
właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego 
Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania 
równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne 
oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i 
oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub 
spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska 
sprzętowo- programowego Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 5: ZESTAW SERWEROWY Z SYSTEMEM I INSTALACJĄ 

1. Warunki realizacji zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy :  
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

2) Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić rozładunek elementów zamówienia, 

3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Ilość serwerów – 1 komplet 

3. Skład każdego kompletu: 

1) Serwer, 
2) UPS, 
3) Oprogramowanie serwerowe, 
4) klawiatura, 
5) mysz, podkładka pod mysz; 

4. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne każdego zestawu komputerowego 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Serwer Zestaw serwerowy dedykowany do wykonywania zadań bazodanowych:  

− Obudowa serwera typu Tower  

− Procesor: minimum 1 procesor 4 rdzeniowy taktowany min. 3,4 GHz 
dedykowany do baz danych (np. typu Intel® Xeon® E-2224) 

− Pamięć Ram : minimum 16 GB 

− Kontroler RAID obsługujący poziomy: 0, 1, 5, 10 

− Zainstalowane dyski min. 2 x 1 TB  SATA 7200 obr. 

− możliwość instalacji minimum 4 dyski SATA 7200 obr. 

− Sieć LAN 2 x RJ-45 1000 Gb/s 

− Zasilacz o mocy min 250W  

− Gwarancja producenta 36 miesięcy, 

− System operacyjny zgodny z infrastrukturą używaną w Urzędzie 
Gminy w Popielowie i ma zapewnić pełną integrację z domeną Active 
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na 
serwerach Windows Server 2016. 

− Licencja na system Windows Serwer 2019 Standard 16 Core – 1 sztuka 

− Licencja MS Win Serv 2019 CAL User – 10 użytkowników 

− Instalacja i wdrożenie: Przygotowanie, montaż i rozruch serwera 
w miejscu przeznaczenia. 

Oprogramowanie 
Serwerowe 
i licencjonowanie 

− System operacyjny zgodny z infrastrukturą używaną w Urzędzie Gminy 
w Popielowie i ma zapewnić pełną integrację z domeną Active 
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na 
serwerach Windows Server 2016. 

− Licencja na system Windows Server 2019 Standard 16 Core PL – 1 
sztuka 

− Licencja MS Windows Server 2019 5 CAL User PL – 2 sztuki (licencja ma 
umożliwić podłączenie 10 użytkowników) 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Instalacja i wdrożenie: 
 

W ramach zmówienie Wykonawca przy uzgodnieniu z Zamawiającym 
wykona n/w instalacje i konfiguracje: 

− instalacja systemu na fizycznym serwerze hoście wraz z rolą Hyper-V 

− instalacja dwóch instancji wirtualnych wraz z wstępna konfiguracją 

− montaż i rozruch serwera w miejscu przeznaczenia. 

Klawiatura + mysz 1) Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty, o niskim 
profilu klawiszy, z wydzielonym blokiem numerycznym 

2) Mysz przewodowa USB z minimum 2 przyciskami i kółkiem, 

UWAGA: 
Całość (klawiatura +mysz) jako zestaw od jednego producenta 
w kolorze czarnym. 

3) Dodatkowo: Podkładka pod mysz ergonomiczna w kolorach: szarym, 
grafitowym lub czarnym. 

Zasilacz awaryjny UPS UPS min. 2000 VA, minimum 4 gniazda w tym minimum. 2 gniazda typu 
230V 

Dodatkowe 
wymagania: 

− Deklaracja CE / UE. 

− Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na 
projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych - ISO 
9001:2000, 

Gwarancja i Wsparcie 
techniczne  

 

− Min. 36-miesięczna gwarancja producenta realizowana w miejscu 
instalacji sprzętu, z czasem reakcji do końca następnego dnia 
roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii 
24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 

− Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta na serwer wraz 
z oprogramowaniem do pięciu lat. 

− Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia w ofercie, że 
w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym 
aktywnym wparciem technicznym uszkodzony dysk twardy pozostaje 
u Zamawiającego, w trakcie naprawy/serwisu przez podmiot realizujący 
serwis lub producenta, 

− Firma naprawiająca/serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na 
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 
urządzeń; Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia 
w ofercie potwierdzającego, że Serwis urządzeń będzie realizowany 
bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym 
Partnerem Serwisowym Producenta. 

− Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku 
polskim lub angielskim. 

− Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta  
lub jego producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz 
pobieranie najnowszych uaktualnień oraz sterowników nawet 
w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. 
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CZĘŚĆ 6: ZESTAWY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA GOPS 

1. Warunki realizacji zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy :  
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

2) Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić rozładunek elementów zamówienia, 

3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Ilość zestawów komputerowych – 2 komplety 

3. Skład każdego kompletu: 

1) laptop, 
2) klawiatura, 
3) mysz, podkładka pod mysz, 
4) oprogramowanie biurowe, 
5) torba na laptop; 

4. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne każdego zestawu komputerowego 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Typ urządzenia − Komputer przenośny - laptop odpowiedni dla użytkowania aplikacji 
biurowych i programów używanych w Urzędzie Gminy w Popielowie.  

− Laptop w oferowanej konfiguracji musi umożliwić pracę przy 
podłączonym drugim monitorze. 

Procesor − Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośny, obsługujący funkcje grafiki. Minimum 6 rdzeni. 

− Oferowany procesor musi osiągać w teście PassMark „CPU Mark” co 
najmniej 16 000 punktów. Wyniki testu oferowanego procesora muszą 
być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż 14 dni 
przed terminem składania ofert. Do oferty obowiązkowo należy 
załączyć wydruk z ww. strony.  

− Procesor po raz pierwszy wprowadzony na rynek min. Q2 2021 rok. 

Pamięć RAM  − 16 GB  

− 1 slot pamięci wolny 

− możliwość rozbudowy do co najmniej 32GB. 

Dysk Twardy  − dysk - 512 GB w technologii SSD, M-2 Pci-e 

Karta Graficzna  − Posiadająca przynajmniej wyjścia HDMI x 1 

− Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12. 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. 

Karta sieciowa  − minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet)  

− Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

− Bluetooth 

Ekran − Przekątna: 17,3 " 

− Panel: IPS, antyrefleksyjny, matowe wykończenie 

− Rozdzielczość fizyczna: minimum 1920 x 1080  

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Format obrazu 16:9 

− Jasność min. 250 cd/m² 

Obudowa i porty 
wejścia/wyjścia  

Obudowa wytrzymała na uszkodzenia, 

Komputer musi posiadać co najmniej następujące zewnętrzne 
wbudowane porty wejścia/wyjścia: 

− 1 szt. HDMI  

− RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. 

− co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 2 porty USB 3.x 

− port słuchawkowy i mikrofonowym - możliwość rozwiązania Combo. 

− Zamawiający dopuszcza kolory: czarny, grafitowy, szary, srebrny 

− Wbudowany mikrofon, 

− Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix (opcjonalnie 
wbudowana zaślepka) 

− Wbudowane głośniki 

Zasilanie  Bateria min. 4000 mAh 

Klawiatura + mysz − Wbudowana Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym 

− Dodatkowa klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, 
o niskim profilu klawiszy, z wydzielonym blokiem numerycznym 

− Mysz bezprzewodowa z minimum 2 przyciskami i kółkiem, 

− Podkładka pod mysz ergonomiczna w kolorach: szarym, grafitowym lub 
czarnym 

UWAGA: 
Klawiatura dodatkowa +mysz jako zestaw od jednego producenta 
w kolorze czarnym, bezprzewodowy interfejs USB 

System operacyjny − Licencja na oryginalny system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 
x64 PL lub Microsoft Windows 10 Pro z możliwością bezpłatnej 
aktualizacji do Windows 11 Pro (lub równoważny system operacyjny). 

− Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą 
legalność systemu operacyjnego umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie każdego egzemplarza komputera.  

− Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie 
zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego 
systemu oraz jego aktywowania.  

− System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta.  

Przez zapis „równoważność” zamawiający rozumie: 

− Wszystkie niżej wymienione funkcjonalności nie mogą być 
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji 
i wirtualizacji Microsoft Windows 10 oraz dodatkowych nakładek 
programowych 

− System obowiązkowo ma pozwalać na uruchamianie aktualnie 
używanych w Urzędzie programów pracujących w środowisku 
Windows 

− Pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016  

− Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active 
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy 
strony serwera WWW;  

− Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu;  

− Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  

− Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

− Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

− Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug&Play, Wi-Fi);  

− Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki 
w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

− Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu;  

− Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta 
i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników;  

− Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych;  

− Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  

− Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  

− Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

− Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  

− Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4,x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 
środowiskach;  

− Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń;  

− Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  

− Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe;  

− Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup), 
automatyczne wykonywanie kopii plików; 

− Możliwość przywracania plików systemowych;  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);  

− Nie dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu 
refurbished oraz wersji edukacyjnej. 

Bezpieczeństwo − Układ sprzętowy TPM 2.0 służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania trwale 
połączony z płytą główną. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia 
dedykowanego układu musi prowadzić do uszkodzenia całej płyty 
głównej  

− Partycja recovery z możliwością przywrócenia systemu z dysku 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.  

Diagnostyka − Podstawowy system diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny 
z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający 
przetestowanie komponentów komputera w podstawowym zakresie. 

− Funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez 
użycia: dostępu do sieci i Internetu, dysku twardego również w 
przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: 
pamięć flash, pendrive itp.  

Gwarancja i Serwis 
 

− Gwarancja zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. 

− Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu zgodnie z projektem 
umowy. 

− W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. 

− Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę 
posiadającą autoryzację producenta. 

− Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych 

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera. 

Dodatkowe 
wymagania: 

− Deklaracja CE / UE. 

− Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na 
projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych - ISO 
9001:2000, 

− Torba kompatybilna wielkościowo z oferowanym laptopem 

Wsparcie techniczne  
 

− Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający 
Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 
zamiennych komponentów.  

− Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej 
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna 
identyfikacja komputera, możliwość sprawdzenia konfiguracji 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

fabrycznej, pobrania aktualizacji sterowników, przeprowadzenia 
diagnostyki).  

5. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania 

biurowego, które wchodzi w skład każdego zestawu komputerowego – 2 sztuki 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Podstawowe Pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji Microsoft Office 
Home&Business 2021 lub równoważne oprogramowanie biurowe, musi 
spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych aplikacji: 
1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 
2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja 

językowa interfejsu użytkownika. 
3) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 

elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie 

z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 
2017.12.05), 

c) pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
d) pozwala eksportować dokumenty do formatu pdf 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub 

notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z 
mechanizmem OCR. 

Edytor tekstów musi 
umożliwiać co 
najmniej: 
 

− Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej 
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

− Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

− Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

− Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne). 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków. 

− Automatyczne tworzenie spisów treści 

− Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

− Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
w dokumencie. 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności. 

− Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

− Wydruk dokumentów. 

− Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną.  

− Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 
2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Arkusz kalkulacyjny 
musi umożliwiać co 
najmniej: 

− Tworzenie raportów tabelarycznych 

− Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 

− Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, 
tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu 

− Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 

− Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych 
i webowych 

− Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

− Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 

− Wyszukiwanie i zamianę danych 

− Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

− Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 

− Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

− Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

− Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2019 i 
2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Narzędzie do 
przygotowywania 
i prowadzenia 
prezentacji musi 
umożliwiać co 
najmniej: 

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 

− Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą 
prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, monitora lub 
tabletu 

− Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

− Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

− Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

− Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

− Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 

− Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego 

− Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

− Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

− Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 
widoczne są slajdy i notatki prezentera 

− Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013,2016, 2019 i 
2021. 

Narzędzie do 
zarządzania 
informacją prywatną 
(pocztą 
elektroniczną, 
kalendarzem, 
kontaktami i 
zadaniami) 

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać co najmniej:  
− pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

− przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku 
tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

− filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,  

− tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę 
elektroniczną,  

− automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  

− tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach 
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,  

− oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 
przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

− mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być 
synchronizowane lokalnie,  

− zarządzanie kalendarzem,  

− udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością 
określania uprawnień użytkowników,  

− przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

− zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,  

− zarządzanie listą zadań,  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− zlecanie zadań innym użytkownikom,  

− zarządzanie listą kontaktów,  

− udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,  

− przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,  

− możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,  

− możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym 
mechanizmu MAPI poprzez http.  

− wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności 

Rozwiązanie 
równoważne 

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do 
Microsoft Office 2021 (polska wersja językowa) wymagane jest, aby 
oferowane rozwiązanie spełniało w/w wymagania oraz potrzeby Urzędu 
Gminy w Popielowie, tj.: 

− musi być możliwa implementacja oprogramowania uruchamianego na 
istniejących konfiguracjach środowiska produkcyjnego; 

− równoważne oprogramowanie musi bez zakłóceń współpracować 
z posiadaną przez Urząd Gminy w Popielowie infrastrukturą 
sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem; 

− Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia 
producenta dla produktów równoważnych nie gorsze niż usługa 
określona dla MS Office;  

− warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie mogą być 
gorsze niż dla licencji MS Office;  

− Wykonawca musi wykazać, że funkcjonalność każdego produktu 
równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności MS Office; 

− Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest 
kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze 
sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym i 
użytkowym, eksploatowanym przez Zamawiającego;  

− Wykonawca musi zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty 
technicznej i konserwacji dla produktów równoważnych nie są gorsze, 
niż usługi oferowane przez producenta MS Office;  

− Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników 
Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i działania 
oprogramowania równoważnego oraz migracji danych z poprzedniego 
środowiska, w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później 
niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy; 

− Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie 
infrastruktury sprzętowo- programowej Zamawiającego oraz na 
własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających 
właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego 
Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania 
równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne 
oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i 
oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub 
spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska 
sprzętowo- programowego Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 7: ZESTAWY KOMPUTEROWE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DLA JEDNOSTEK 
OŚWIATOWYCH 

1. Warunki realizacji zamówienia 

1) Wykonawca dostarczy urządzenia i oprogramowanie bezpośrednio do siedziby Urzędu Gminy :  
Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, 

2) Dostawa będzie uzgodniona szczegółowo pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Wykonawca 
zobowiązany jest we własnym zakresie zapewnić rozładunek elementów zamówienia, 

3) Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu jakie jest wymagane, żeby nie dopuścić do jego 
uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

2. Ilość zestawów komputerowych – 6 kompletów 

3. Skład każdego kompletu: 

1) laptop, 
2) klawiatura, 
3) mysz, podkładka pod mysz, 
4) oprogramowanie biurowe w licencji EDU (dla edukacji) 
5) torba na laptop; 

4. Minimalne parametry techniczne i funkcjonalne każdego zestawu komputerowego 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Typ urządzenia − Komputer przenośny - laptop odpowiedni dla użytkowania aplikacji 
biurowych i programów używanych w Urzędzie Gminy w Popielowie.  

− Laptop w oferowanej konfiguracji musi umożliwić pracę przy 
podłączonym drugim monitorze. 

Procesor − Procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach 
przenośny, obsługujący funkcje grafiki. Minimum 6 rdzeni. 

− Oferowany procesor musi osiągać w teście PassMark „CPU Mark” co 
najmniej 10 090 punktów. Wyniki testu oferowanego procesora muszą 
być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie: 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nie wcześniej niż 14 dni 
przed terminem składania ofert. Do oferty obowiązkowo należy 
załączyć wydruk z ww. strony.  

Pamięć RAM  − 16 GB  

− 1 slot pamięci wolny 

− możliwość rozbudowy do co najmniej 32 GB. 

Dysk Twardy  − dysk - 512 GB w technologii SSD, M-2 Pci-e 

Karta Graficzna  − Posiadająca przynajmniej wyjścia HDMI x 1 

− Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12. 

Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. 

Karta sieciowa  − minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet)  

− Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 

− Bluetooth 

Ekran − Przekątna: 15,6" 

− Panel: IPS, antyrefleksyjny, matowe wykończenie 

− Rozdzielczość fizyczna: minimum 1920 x 1080  

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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− Format obrazu 16:9 

− Jasność min. 250 cd/m² 

Obudowa i porty 
wejścia/wyjścia  

Obudowa wytrzymała na uszkodzenia  

Komputer musi posiadać co najmniej następujące zewnętrzne 
wbudowane porty wejścia/wyjścia: 

− 1 szt. HDMI  

− RJ45 (LAN) 1 Gbps - 1 szt. 

− co najmniej 3 porty USB, w tym co najmniej 2 porty USB 3.x 

− port słuchawkowy i mikrofonowym - możliwość rozwiązania Combo. 

− Zamawiający dopuszcza kolory: czarny, grafitowy, szary, srebrny 

− Wbudowany mikrofon, 

− Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1 Mpix (opcjonalnie 
wbudowana zaślepka) 

− Wbudowane głośniki 

Zasilanie  Bateria min. 4000 mAh 

Klawiatura + mysz − Wbudowana Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym 

− Dodatkowa klawiatura bezprzewodowa w układzie polski programisty, 
o niskim profilu klawiszy, z wydzielonym blokiem numerycznym 

− Mysz bezprzewodowa z minimum 2 przyciskami i kółkiem, 

− Podkładka pod mysz ergonomiczna w kolorach: szarym, grafitowym lub 
czarnym. 

UWAGA: 
Klawiatura dodatkowa +mysz jako zestaw od jednego producenta 
w kolorze czarnym, bezprzewodowy interfejs USB 

System operacyjny − Licencja na oryginalny system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 
x64 PL lub Microsoft Windows 10 Pro z możliwością bezpłatnej 
aktualizacji do Windows 11 Pro (lub równoważny system operacyjny). 

− Licencja ta powinna być potwierdzona etykietą potwierdzającą 
legalność systemu operacyjnego umieszczoną w sposób trwały na 
obudowie każdego egzemplarza komputera.  

− Klucz instalacyjny systemu operacyjnego powinien być fabrycznie 
zapisany w BIOS komputera i wykorzystywany do instalacji tego 
systemu oraz jego aktywowania.  

− System operacyjny ma być fabrycznie zainstalowany przez producenta.  

Przez zapis „równoważność” zamawiający rozumie: 

− Wszystkie niżej wymienione funkcjonalności nie mogą być 
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i 
wirtualizacji Microsoft Windows 10 oraz dodatkowych nakładek 
programowych 

− System obowiązkowo ma pozwalać na uruchamianie aktualnie 
używanych w Urzędzie programów pracujących w środowisku 
Windows 

− Pełną integrację z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2016  

− Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active 
Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI  
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Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

− Bezpłatne aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez 
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być 
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy 
strony serwera WWW;  

− Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 
Internet – witrynę producenta systemu;  

− Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  

− Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania 
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

− Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 
menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 

− Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug 
&Play, Wi-Fi);  

− Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w 
zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; 

− Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, 
administrowania oraz aktualizowania systemu;  

− Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i 
profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie 
ochrony kont użytkowników;  

− Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 
różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom 
otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty 
na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów 
lokalnych;  

− Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające 
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta 
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;  

− Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera z urządzeniami zewnętrznymi;  

− Wbudowany system pomocy w języku polskim;  

− Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu 
operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;  

− Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4,x – 
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych 
środowiskach;  

− Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera 
poleceń;  

− Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;  

− Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami 
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 
katalogowe;  

− Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup), 
automatyczne wykonywanie kopii plików; 

− Możliwość przywracania plików systemowych;  
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− System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, 
zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 
bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii 
ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); Nie 
dopuszcza się zaoferowania systemu operacyjnego typu refurbished 
oraz wersji edukacyjnej. 

Bezpieczeństwo − Układ sprzętowy TPM 2.0 służący do tworzenia i zarządzania 
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania trwale 
połączony z płytą główną. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku 
twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia 
dedykowanego układu musi prowadzić do uszkodzenia całej płyty 
głównej  

− Partycja recovery z możliwością przywrócenia systemu z dysku 

BIOS BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją UEFI, 
pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy.  

Diagnostyka − Podstawowy system diagnostyczny z interfejsem użytkownika dostępny 
z poziomu BIOS lub z poziomu menu boot, umożliwiający 
przetestowanie komponentów komputera w podstawowym zakresie. 

− Funkcjonalność systemu diagnostycznego musi być realizowana bez 
użycia: dostępu do sieci i Internetu, dysku twardego również w 
przypadku jego braku, urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych typu: 
pamięć flash, pendrive itp.  

Gwarancja i Serwis 
 

− Gwarancja zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie  

− Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu zgodnie z projektem 
umowy. 

− W przypadku usterki dysku twardego pozostaje on u Zamawiającego. 

− Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę 
posiadającą autoryzację producenta. 

− Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług 
serwisowych 

− Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej 
stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu 
komputera. 

Dodatkowe 
wymagania: 

− Deklaracja CE / UE. 

− Certyfikaty jakości producenta oferowanego komputera na 
projektowanie, produkcje i serwis komputerów osobistych - ISO 
9001:2000,  

− Torba kompatybilna wielkościowo z oferowanym laptopem 

Wsparcie techniczne  
 

− Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający 
Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie 
zamiennych komponentów.  

− Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej 
witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna 
identyfikacja komputera, możliwość sprawdzenia konfiguracji 
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fabrycznej, pobrania aktualizacji sterowników, przeprowadzenia 
diagnostyki).  

5. Minimalne wymagania funkcjonalne i parametry techniczne dla oprogramowania 

biurowego, które wchodzi w skład każdego zestawu komputerowego – 6 sztuk 

Komponent Nazwa/ opis / wymagania / wyposażenie / parametry 

Podstawowe Pakiet biurowy w najnowszej dostępnej wersji Microsoft Office 
Home&Business 2021 licencja EDU (dla edukacji) lub równoważne 
oprogramowanie biurowe, musi spełniać następujące wymagania 
poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1) Dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit, 
2) Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: Pełna polska wersja 

językowa interfejsu użytkownika. 
3) Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 

elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące 
warunki: 
a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, 
b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie 

z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 
minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 
dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 
2017.12.05), 

c) pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. 
d) pozwala eksportować dokumenty do formatu pdf 

4) W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy). 

5) Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: 

a) edytor tekstów 
b) arkusz kalkulacyjny 
c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji 
d) narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych 
e) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą 

elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) 
f) narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub 

notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z 
mechanizmem OCR. 

Edytor tekstów musi 
umożliwiać co 
najmniej: 
 

− Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej 
oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. 

− Wstawianie oraz formatowanie tabel. 

− Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. 

− Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne). 
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− Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel 
i rysunków. 

− Automatyczne tworzenie spisów treści 

− Formatowanie nagłówków i stopek stron. 

− Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników 
w dokumencie. 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności. 

− Określenie układu strony (pionowa/pozioma). 

− Wydruk dokumentów. 

− Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną.  

− Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 
2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 2021 z zapewnieniem bezproblemowej 
konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. 

− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Arkusz kalkulacyjny 
musi umożliwiać co 
najmniej: 

− Tworzenie raportów tabelarycznych 

− Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, 
kołowych 

− Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe 
oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, 
tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu 

− Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice) 

− Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych 
i webowych 

− Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych 

− Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną 
zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli 
przestawnych 

− Wyszukiwanie i zamianę danych 

− Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego 

− Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej 
nazwie 

− Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności 

− Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem 

− Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. 

− Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za 
pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2007, 2010, 2013, 2019 i 
2021 z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji 
specjalnych i makropoleceń. 
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− Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji. 

Narzędzie do 
przygotowywania 
i prowadzenia 
prezentacji musi 
umożliwiać co 
najmniej: 

Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi 
umożliwiać: 

− Przygotowanie prezentacji multimedialnych, które będą 
prezentowane przy użyciu projektora multimedialnego, monitora lub 
tabletu 

− Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek 

− Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. 

− Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji 

− Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera 

− Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, 
nagrań dźwiękowych i wideo 

− Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza 
kalkulacyjnego 

− Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie 
danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym 

− Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów 

− Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są 
widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim 
widoczne są slajdy i notatki prezentera 

− Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania MS PowerPoint 2007, 2010, 2013,2016, 2019 
i 2021. 

Narzędzie do 
zarządzania 
informacją prywatną 
(pocztą 
elektroniczną, 
kalendarzem, 
kontaktami i 
zadaniami) 

Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać co najmniej:  
− pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, 

− przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku 
tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych,  

− filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie 
listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców,  

− tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę 
elektroniczną,  

− automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule,  

− tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę 
elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach 
zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy,  

− oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu 
przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów,  

− mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być 
synchronizowane lokalnie,  

− zarządzanie kalendarzem,  

− udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością 
określania uprawnień użytkowników,  

− przeglądanie kalendarza innych użytkowników,  

− zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje 
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach,  

− zarządzanie listą zadań,  
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− zlecanie zadań innym użytkownikom,  

− zarządzanie listą kontaktów,  

− udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom,  

− przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników,  

− możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom,  

− możliwość wykorzystania do komunikacji z serwerem pocztowym 
mechanizmu MAPI poprzez http.  

− wspieranie funkcji asystenta podczas nieobecności 

Rozwiązanie 
równoważne 

W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego do 
Microsoft Office 2021 (polska wersja językowa) wymagane jest, aby 
oferowane rozwiązanie spełniało w/w wymagania oraz potrzeby Urzędu 
Gminy w Popielowie, tj.: 

− musi być możliwa implementacja oprogramowania uruchamianego na 
istniejących konfiguracjach środowiska produkcyjnego; 

− równoważne oprogramowanie musi bez zakłóceń współpracować 
z posiadaną przez Urząd Gminy w Popielowie infrastrukturą 
sprzętową oraz wykorzystywanym oprogramowaniem; 

− Wykonawca musi zapewnić warunki i zakres usługi wsparcia 
producenta dla produktów równoważnych nie gorsze niż usługa 
określona dla MS Office;  

− warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie mogą być 
gorsze niż dla licencji MS Office;  

− Wykonawca musi wykazać, że funkcjonalność każdego produktu 
równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności MS Office; 

− Wykonawca musi zapewnić, że oprogramowanie równoważne jest 
kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać będzie ze 
sprzętem i oprogramowaniem systemowym, aplikacyjnym 
i użytkowym, eksploatowanym przez Zamawiającego;  

− Wykonawca musi zapewnić, że warunki i zakres usługi asysty 
technicznej i konserwacji dla produktów równoważnych nie są gorsze, 
niż usługi oferowane przez producenta MS Office;  

− Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić pracowników 
Zamawiającego w zakresie funkcjonalności i działania 
oprogramowania równoważnego oraz migracji danych z poprzedniego 
środowiska, w terminie ustalonym z Zamawiającym, lecz nie później 
niż w okresie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy; 

− Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie 
infrastruktury sprzętowo- programowej Zamawiającego oraz na 
własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających 
właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego 
Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania 
równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne 
oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i 
oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub 
spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska 
sprzętowo- programowego Zamawiającego. 
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