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Patchcord FTP 3m 

kat.5E ekranowany

Kabel sieciowy zakończony (zarobiony) wtykami RJ-45. Długość 3m, AWG 26 (8*0,16 mm), 

budowa zyły: linka 7*0,16mm, nadruk licznika długości kabla co każdy metr. Izolacja 

zewnętrzna PVC: 5,4 mm, izolacja HDPE żyuły: 0,93mm, kontatybilność z normami 

ANSI/TIA/EIA-568B. Praca do 100 Mhz. 
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2
Patchpanel 19" UTP 5e 

ekranowany
Patch panel 24 porty RJ-45, wysokość 0,5U kat. 5E, ekranowany czarny. Przeznaczony do szaf 

19". Zastosowanie złącz IDC/LSA zgodne z T568A/B. Usztywniona półka waraz z uchwytami. 

Oznaczenia portów w postaci ponumerowanych pól

6
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Gniazdo naścienne 

2xRJ45 ekranowane 

kat. 5E ekranowane
Gniazdo natynkowe wyposażone w dwa ekranowane porty RJ45 kategorii 5E. Uniwersalne 

złącza IDC/LSA zgodne z T568A/B, umozliwia przyłączenie przewodów 26-22 AWG.
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4 Skrętka UTP 305 m

Nieekranowany kabel kategorii 5e w kolorze szarym o długości 305m. Przeznaczony do budowy 

połączeń w sieci LAN o maksymalnej długości od 150 do 180 m. Żyły kabla wykonane z czystej 

miedzi oraz izolacji HDPE o grubości 0,93 mm. Izolacja zewnętrzna kabla z PCV o grubości 

5mm. Maksymalna rezystencja żyły: od 20 do 40 Om/305m, minimalna rezystencja izolacji: 

5000mOm/km, pojemność para - a uziemienie<330 PF/100m, charakterystyka impedancji 

<100 Om 9+/- 15). Temperatura przechowywania i transportowania od 0 do 60 C, temperatura 

pracy od -20 do 70 'C, odległośc działania od 150 do 180 m.

6

5 Ruter WIFi  
Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych. Jednoczesne 

rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prętkości 450 Mb/s w paśmie 2,4 Ghz oraz sieci o 

prędkości 13000mb/s w paśmie 5 GHz. 2 porty USB 2.0 - łatwe udostępnienie drukarek, plików 

lub multimediów przez sieć lokalną i Internet. Funkcja Guest network umożliwia otworzenie 

dodatkowej sieci bezprzewodowej dla gości. trzy odczepialne anteny. Łącze XDSL.

6
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64 bitowy system 

operacyjny 2010r.

System operacyjny  64 bitowy w polskiej wersji językowej. System operacyjny musi spełniać następujące 

warunki techniczne: interfejsy użytkownika dostepne w wielu językach do wyboru - w tym polski i angileski, 

możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez internet - witryne producenta systemu, 

darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez internet (niezbędne aktualizacje, 

poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczone bez dodatkowych opłat - wymagane podanie 

nazwy strony serwera WWW, internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, zlokalizowane w języku 

polskim, co najmniej nastepujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikatoryb 

systemowe, wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Wi-Fi), funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności 

od sieci, do której podłączony jest komputer, interfejs uzytkownika działający w trybie graficznym z 

elementami 3D, zintegrowana z interfejsem uzytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania 

aplikacji, które uzytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta, mozliwość zdlanej 

automoatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zabezpieczony hasłem 

hierarhiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowaników zarządzane zdlanie, praca systemu w trybie 

ochrony kont użytkowników, zintegorwany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) 

dostepny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego, system 

wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkowanika module indeksacji zasobów lokalnych, 

zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie, aktualizacjie 

dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych, zintegorwany z systemem operacyjnym 

moduł synchronizacji komutera z urządzeniami zewnętrznymi, wbudowany sysem pomocy w języku polskim, 

mozliwośc przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących), zdlana pomoc i 

współdzielenie aplikacji - mozliwośc zdlanego przejęcia sesji zalogowanego użytkowanika celem rozwiązania 

problemu z komuterem, rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z 

aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechniania systemu operacyjnego 

inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, graficzne środowisko instalacji i 

konfiguracji, transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodoność i pozwlający tworzyć kopię zapasowe, zarządzanie 

kontami użytkowaników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj.: drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi 

katalogowe, oprpgramowanie dla tworzenia kopii zapasaowych (Bachup), automatyczne wykonywanie kopii 

plików z mozliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, możliwość przywracania plików 

systemowych. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci 

komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 

predefinansowanym odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostpniania plików itp.), 

możliwośc blokowania lub dopuszcania dowolnych urzadzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. 

przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzetu). wymagania , o których mowa powyżej muszą zostać 

spełnione poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Wsparcie, o któych mowa 

powyżej muszą zostać spełnione poprzez wbudownae mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplkacji.
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7
64 bitowy program 

serwer 2016

Rodzaj oprogramowania Delivery Service Partner, licencja dla 1 uzytkownika,polska wersja 

językowa,. Architektura 64 bitowa, tyo mediów: DVD. Program musi współgrać z system 

operacyjnym z pozycji 6.  

3



8 Karty dzwiękowe PCIe

Karta dziwękowa wyposażona w 24-bitowy konwerter cyfrowo - analogowy 192 kHz 

(odtwarzanie), charakteryzuje się odstępem sygnału od szumu  o wartości 106 dB. Wzmacnacz 

słuchawkowy o impedancji 600 omów zapewniający studyną jakośc odsłuchu. Wyposazona w 

wyjścia dziwęku 5.1 - kanałowego, ułatwiające podłączenie uzywanego zestawu głośników.  

Karta wyposażona w nezalezne złącza wejścia liniowego i mikrofonu umozliwiające podłączenie 

do komputera PC dwóch różnych źródeł dzięku. Typ karty: wewnętrzna. Procesor dzięku X-Fi. 

Obsługiwane standardy dźwieku: EAX 4.0, EAX Advanced HD 3.0, SBX Pro Studio. Rodzaje 

wejśc/wyjść: wyjście słuchawkowe/głośnikowe (jack 3,5 mm) - 1 szt., wejście mikrofonowe - 1 

szt, wyjście głośnika centralnego/niskotonowego - 1 szt., wyjście głośnikowe tylne - 1 szt., 

wejście liniowe - 1 szt.
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9
Nośnik danych USB 64 

GB

Flash driver usb 3.1 (kontatybilność z USB 2.0 oraz 3.0). Pojemność 64 GB, proędkość odczytu 

do 200 MB/s a prędkość zapisywania do 150 MB/s, temperatura działania:0 st. - 35 st. C, 

Temepratura przechowywyania: -10st. C - 70 st C. Oprogoramowanie SecureAccess2, 

oprogramowanie do odzysykiwania plików.
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Karty sieciowe PCIe 

b/g/n/ac

Bezprzewodowa karta sieciowa , interfejs PCI-E. Obsługiwany standard bezprzewodowy: 

802.11 a/b/g/n/ac. Wyposażony w dwie zewnętrzne anteny. Częstotliwość pracy 2,4 GHz, 5 

GHz. Maksymalna prędkości transmisji bezprzewodowej do 750 Mb/s. Zabezpieczenia 

trnansmisji bezprzewodowej: 64/128- bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA Enterprise, WPA2 

Enterprise, Waga 50g. Dołączone akcesoria: bezprzewodowy adapter LAN, obudowa 

niskoprofilowa.
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11
tester okablowania 

FTP UTP

Duzy czytelny ekran LCD (4x 16 znaków, 45 x 25 mm), wyszukiwanie uszkodzeń przewodu, 

identyfikacja żył w wiązce, regulacja czułości za pomocą potencjometru, tryb pracy: ciągły oraz 

impulsowy, zasilanie 4 x bateria AAA, kalibracja pomiaru długości, długośc sondy: 30/6 mm. W 

zestawiie z testerem: zapasowa końcówka sondy, przyłącze krokodylkowe, łącznik RJ45?BNC 

szt. 2 , łączniki RJ45/F szt. 2, etui, obudowa antywstrząsowa szukacza.
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wtyczki RJ45 

ekranowany 100szt

Komplet 100 szt. Ekranowanych wtyków sieciowych RJ-45 (8p [RJ-45 - 8P8C]) przeznaczonych 

głównie do kabli LAN FTP & SFTP (przewody jednożyłowe) z mozliwością wykorzystania w 

patch cordach FTP & SFTP (przewody linkowe). Ilość styków: 8 szt.

6
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Zarządzalny 

przełącznik sieciowy 24-

portowy

Przęłącznik sieciowy przeznaczony do zabudowy w szafie RACK, zarządzalny L2. dostęp do: 

przeglądarki WWW (GUI), wiersz poleceń (CLI), SNMP v1/v2c/v3, RMON, Telnet. Architektura 

sieci Gigabit Ethernet, Całkowita liczba portów: 28. Rodzaj wejść/wyjść: RJ-45 

10/100/1000Mbps - 24 szt., SFP - 4 szt.. Obsługiwane standardy: IEEE 802.3, IEEE 802.3 u, IEEE 

802.3 x, IEEE 802.3 ab, IEEE 802.1 d, IEEE 802.1 p, IEEE 802.1 w, IEEE 802.1 Q. Rozmiar tablic 

MAC: 16k, ramka Jumbo 13,312 B, liczba grup VLAN 256, algorytm przełączenia: Store - and - 

forward. Przepustowość 56 Gb/s. Bufor pamięci 4 MB. Maksymalny pobór mocy 17 W. 

Automatyczne krosowanie portów (auto MDI-MDIX). MozliwośC zabezpieczenia linka (port 

Kensington Lock). Praca w trybie half i full - duplex. QoS, VLAN. Wysokość 44 mm. Szerokość 

440 mm, głębokość 140 mjm. Waga 2,3 kg. 
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14 Zestaw komputerowy 

Zestaw komputerowy wyposażony w obudowę typu Mini Tower. Procesor o częstotliwości min.  

3.000 GHz, 3.500 GHz, częstotliwośc szyny QPI/DMI: 8.000 GT/s, pojemność: 6000 MB. 

Obsługiwana pamięć masowa: ilość 1 szt. Pojemność zainstalowanego dysku 256 GB, typ dysku 

SSD, wbudowany napęd DVD+RW. Pojemnośc zainstalowanej pamięci: 8192 MB, maksymalna 

pojemnośc pamięci: 16384 MB, Rodzaj zainstalowanej pamięci: DDR4, Częstotliwośc szyny 

pamięci 2400 MHz, ilośc banków pamięci: 2szt. Zintegrowana karta graficzna, zintegrowana 

karta dzwiękowa, zintegrowana karta sieciowa (typ 10/100/1000 Mbit/s), zintegrowana 

bezprzewodowa karta sieciowa typu: IEEE 802.11b/g/n/ac. 2 sztuki slotów PCI-E 1x, 2sztuki 

wolnych slotów PCI - E 1x. 1 sztuka slotu PCI-E 16x, 1 sztuka wolnego slotu PCI-E 16x.Moc 

zasilacza 240 WAT. Dołączone wyposażenie: klawiatura, mysz bezprzewodowa, czytnik kart 

pamięci kolor czarny.
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Urządzenie 

wielofunkcyjne  

2xToner 8000stron

bezprzewodowe, monochromatyczne, laserowe, urzadzenie wielofunkcyjne,które oferuje 

funkcje druku, kopiowania, skanowanie oraz faksowanie. Prędkośc wydruku  40 stron na 

minutę i szybkość skanowania 14 s.. Możliwość skanowania i druku w trybie duplex. Urządzenie 

monochromatyczne, obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5, DL, formaty niestatndarodwe i 

Letter. Podajnik papieru na 650 arkuszy. Odbiornik papieru 250 arkuszy. Maksymalna 

rozdzielczość 1200x 1200 dpi. Rozdzielczość skanowania 1200 x 600 dpi. Wbudowany 

wyświetlacz, interfejsy: USB, LAN, AirPrint. Mozliwośc druku bezpośrednio ze smartofonów i 

tabletów, z nośnika USB, możliwośc skanowania do pamięci USB. dołączone akcesoria; kabel 

zasilający i toner strtartowy + 2 tonery na 8000 stron każdy.

1

Materiały dydaktyczne/sprzęt i akcesoria komputerowe z przeznaczeniem do szkoły - Centrum Kształcenia Zawodowego i 

Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
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Drukarka 3D + 3 

wkłady

Rodzaj drukarki: Drukarka 3D. Materiał: PLA 1,75 mm. Wymiary (szer./wys./gł.) 485x400x335 

mm. Wymiary druku (X/Y/Z) 230 x 140 x 150 mm. Pobór mocy ok. 150 W. Średnica dyszy: 0,5 

mm. Zainstalowany fabrycznie głowica drukująca. Karta SD do 32 GB. Temperatura robocza 

głowicy drukującej do 230 C. Grubośc warstwy (min.) 0.1 mm. Grubość warstwy (max) 0.3 mm. 

Szpula białego filamentu. Kabel USB, Kabel sieciowy. Blokada szpuli. Szpatułka do usuwania 

gotowych obiektów, 2xmaty do druku. Trzpień do czyszczenia głowicy drukarki. 

Bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed hałasem i kurzem dzięki całkowicie zamkniętemu 

obszarowi roboczemu. Do drukarki winno zostać dołączone 3x wkład do drukarki 3d: filament 

do drukarek 3 d, materiał filamentu PLA, średnica filamentu 1,75 mm, kolor filamentu 

czerwony 1 szt, kolor zielony 1 szt. kolor biały 1 szt., minimalna temperatura drukowania 180 

C, maksymalna temperatura drukowania 230 C.

1

17 Video Wizualizer

Wizualizer z eleastycznym ramieniem. Rozdzielczość 1080p, pamięć 160 MB, z wejściem na 

kartę pamięci SD. Zoom optyczny x5, Zoom cyfrowy x10, rozdzielczość zdjęć 5 MP, 2 porty 

HDMI (1 wejście 1 wyjście), adapter do mikroskopu, czujnik n1/3 2" CMOLS 5M, obszar 

fotografowania 380 mm x 214 mmm, podświetlenie górne - 2 W LED, mozliwośc obrócenia 

obrazu o 90/180/270 stopni, porty wejścia: VGA x 1, HDMI x 1, Audio 3.5 jack x 1, porty wyjścia 

VGA x 1, C-Video x 1, C - cideo x 1, Audio x 1,. Z pamięcia wbudowaną.

1

Sprzęt biurowy - miejsce dostawy Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
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Laptop biurowy z 

ekranem 15,6" wraz 

torbą.

Procesor: częstotliwość taktowana 3,5 Mhz, pamięć podręczna 4 MB, wersja 64 bit, stepping 

KU-A1, Pamięć RAM 8 GB, Dysk 1 TB, Zintegrowana karta graficzna, rozdzielczość matrycy 1920 

x 1080 . Z zainstalowanym  płatny systemem operacyjnym. Kolor obudowy: biały. Dołączone 

wyposażenie: torba, zasilacz, mysz bezprzewodowa. System operacyjny: dostarczony laptop 

musi posiadać licencję na 64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej,. System 

operacyjny musi posiadać: interfejs uzytkownika dostepny w wielu językach do wyboru- w tym 

angielski i polski, mozliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu prtzez internet z 

mozliwością wyboru instalowanych poprawek, mozliwość dokonywania uaktualnień 

sterowników przez internet - witryne producenta, darmowe aktualizacje w ramach wersji 

systemu operacyjnego przez internet, internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim, , 

zlokalizowane w języku polskim, co najmniej nastepujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, wsparcie dla wiekszości powszechnie 

uzywanych urzadzeń peryferyjnych (drukarek, urządzen sieciowych, standardów USB, Wi-Fi. 

funkcjonalnośc automatycznej zmiany domyslnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest laptop, mozliwość zdlanej automatycznej instalacji, konfiguracji, 

administrowania oraz aktualizowania sysytemu, zabezpieczenie hasłem hierarchiczny dostep 

do systemu konta i profile uzytkowaników zarządzane zdlanie, praca systemu w trybnie 

ochrony kont uzytkowników, zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 

komputera z urzadzeniami zewnętrznymi, wpudowany system pomocy w języku polskim. 

Wymagania, o których mowa powyżej muszą zostać spełnone poprzez wbudowane 

mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji. Wsparcie producenta systemu co najmniej 

przez 7 lat od daty dostarczenia przez Wykonawcę.

1
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Oprogramowanie - 

pakiet biurowy

Płatny pakiet biurowy kompatybilny z laptopem z pozycji 17. Oferowany pakiet biurowy musi 

spełniać minimalnie poniższe wymagania: wersja językowa: pełna Polska wersja językowa 

interfejsu użytkownika, zapewnia mozliwość instalacji i poprawnego działania na 

zaoferowanym systemie operacyjnym, w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia 

programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 

dokumentami i aplikacjami  (język makropoleceń, język skryptowy). Do aplikacji musi być 

dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. Licencja bezterminowa. Pakiet 

zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, 

narzędzania do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzia do tworzenia 

drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie do zarządzania informacją prywatną 

(pocztą elektroniczą).

1
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Drukarka laserowa 

kolorowa A4 z funkcją 

duplex

Technologia druku: LED-owa Kolorowa, funkcja duplex, szybkość druku w kolorze min. 24 

str./min, szybkość druku mono 24 str./min, maksymalna rozdzielczość druku 2400 x 600 dpi, 

maksymalna gramatura papieru 163 g/m3, interfejs: USB, Wi-Fi, LAN, NFC, wbudowany 

wyświetlacz, mozliwość bezpośredniego druku ze smartofonów i tabletów, dołączone 

akcesoria: kabel zasilający, kabel USB, tonery startowe.

1



Podpisy osób upoważnionych do 

reprezentowania oferenta oraz 


