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Za cznik nr 1 do SIWZ 

 
 
 
 
 

Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 
Dostaw  (zakup) sprz tu komputerowego stanowi cego wyposa enie pracowni przedmiotowych  
w ramach projektu „Zyskaj wi cej w szkole zawodowej” realizowanego w Zespole Szkó  – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 
wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego  
Priorytet IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci  
i jako ci szkolnictwa zawodowego. 

Lp. Nazwa sztuki Parametry/wymagania 
1. Laptopy 3 Laptop; LCD 17 cali; 

wielko  pami ci RAM 
minimum 4 GB; bez 
systemu operacyjnego, 
WiFi, pami  karty 
graficznej minimum 1024 
MB 

2.  Komputery 4 Ilo  pami ci operacyjnej 
min. 2 GB, procesor 2 
rdzeniowy, dysk twardy 
min. 500GB, czytnik kart 
pami ci, z cza USB na 
przednim panelu, monitor 
LCD panoramiczny 
przek tna 19 cali 

3. Oprogramowanie do komputera 
(Windows+Office) 

7 Windows XP lub nowszy; 
Office 2007 lub nowszy 

4. Rzutnik multimedialny  2 obraz – rozdzielczo  
1400 x 1050; techniczne - 

ywotno  lampy 
minimum 3000 h, z cza - 
wej cie s-video, USB, 
pilot 

5. Odtwarzacz video i DVD 1 obs ugiwane formaty p yt 
Video CD, DVD-R, 
DVD+RW, DVD+R, CD-
RW, CD-R, obs ugiwane 
formaty plików .wma, 
.mpeg, .mp3, .jpg, .avi i 
ewentualnie inne 
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6. Urz dzenia do kserowania i drukowania  1 Podstawowe funkcje 
urz dzenia: drukarka, 
kopiarka, druk kolorowy, 
maks. rozmiar no nika: 
A3; drukowanie z 
automatycznym 
przekr caniem kartki 
(dwustronne) 

7. Urz dzenie do zapisywania i odtwarzania 
wi ku - magnetofon 

1 Wej cie mp3 link 
umo liwiaj ce 
odtwarzanie mp3 z 
przeno nych 
odtwarzaczy, odtwarza 

yty CD, CD-R, CD-RW 
- tuner radiowy MW/FW 
mo liwo  
zaprogramowania 
utworów, wy wietlacz 
LCD 

8. Kamery + oprzyrz dowanie ( adowarka, torba i 
inne) 

1 Pami  flash pojemno ci 
min 32 GB; mo liwo  
filmowanie w jako ci HD; 
zapis tre ci zarówno w 
pami ci wewn trznej jak i 
na wymiennych kartach 
pami ci; wyj cie AV, 
HDMI, USB, wej cie 
mikrofonowe, wyj cie 

uchawkowe 
9. Aparat fotograficzny cyfrowy 2 matryca (przetwornik) 

16MP; nagrywanie 
MPEG/AVI w 
rozdzielczo ci minimum 
1024x600, najlepiej firma 
Sony 

10. Tablet 2 Obszar roboczy minimum 
157,5 x 98,4 mm; 
Interfejs USB 

11. Skaner 2 skaner A4 kolorowy; typ 
skanera stolikowy; 
wewn trzna g bia koloru  
minimum 48 bit 
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