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Lp. Nazwa pomocy Opis przedmiotu 

Ilość 
szt./ 
kpl. 

Cena 
netto 

Cena 
brutto 

Cena 
brutto 
łącznie 

CZĘŚĆ B 

1. 
Laptopy z 
oprogramowaniem 

Komputer powinien 
osiągać w teście 
wydajności 
SYSmark2014 „Office 
Productivity” wynik 
min. 1100 pkt 
Pamięć: co najmniej 8 
GB Dysk: co najmniej 
256 GB. Grafika: Karta 
powinna osiągać w 
teście wydajności 
SYSmark2014 „Media 
Creation” wynik min. 
1100 pkt 
Przekątna ekranu co 
najmniej 15,6” 
Typ ekranu: Matowy, 
LED. Zainstalowany 
system operacyjny w 
polskiej wersji 
językowej. System 
musi współpracować z 
oprogramowaniem 
dostępnym na polskim 
rynku. 
Zainstalowany system 
operacyjny w musi 
spełniać następujące 
wymagania, poprzez 
wbudowane 
mechanizmy, bez 
użycia dodatkowych 
aplikacji: 
- Możliwość 
dokonywania 
aktualizacji i poprawek 
systemu przez Internet 
z możliwością wyboru 
instalowanych 
poprawek; 
- Możliwość 
dokonywania 
uaktualnień 
sterowników urządzeń 
przez Internet – 5       
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witrynę producenta 
systemu; 
- Internetowa 
aktualizacja 
zapewniona w języku 
polskim; 
- 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; 
- Zintegrowane z 
systemem 
operacyjnym narzędzia 
zwalczające złośliwe 
oprogramowanie; 
- Zintegrowany z 
systemem 
operacyjnym moduł 
synchronizacji 
komputera z 
urządzeniami 
zewnętrznymi. 
- Wbudowany system 
pomocy w języku 
polskim; 
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2. Telewizor 

Ekran : 55 cali, funkcje: 
HDR, Android TV, 
Smatr, Wi-Fi, wejścia 
USB min. 3, moc 
głośników min. 10 W, 
menu w języku 
poliskim, 
Wyposazenie, pilot, 
baterie do pilota, 
podstawa, instrukcja 
obsługi w j. polsim, 
karta gwarancyjna. 1       

3. 
Kuchenka gazowo-
elektryczna 

Wymairy bez 
elementów 
wystajacych  60x85x60 
cm, płyta grzewcza 
gazowa z 4 palnikami, 
zapalarka gazu, 
piekarnik elektryczny, 
ilość funkcji piekarnika 
min.6, automatyczne 
wyłączenie piekarnika, 
bezpiecznik 
przeciwwypływowy 
gazu, wyposażenie: 1 
głęboka półka 
blaszana, 1 półka 
blaszana , 1 półka 
siatkowa, instrukcja 
obsługi w j. polskim, 
karta gwarancyjna. 3       

4. 
Butla gazowa + 
akcesoria 

Butla gazowa 
PROPAN-BUTAN  nowa 
11 kg. W zestawie 
powinny być akcesoria 
potrzebne do 
zamontowania. 2       

5. Bolier elektryczny 

Pojemność: min. 30l, 
cisnienie pracy min. 6 
bar, napięcie min: 
230V, moc grzałki 
min:1,5 kW, kolor 
biały. 1       

6. Czajnik elektryczny 

Poj. min 1,5 l, moc. 
Min 2200 W,ukryta 
grzałka, wykonanie: 
tworzywo sztuczne/ 
stal nierdzewna 4       
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7. Drukarka  

Drukarka 
atramentowa. 
Urządzenie powinno 
posiadać funkcję 
drukowania, 
kopiowania, 
skanowania. Dane 
techniczne:Druk w 
kolorze, rozmiar 
nośnika A4,  Usb x 
min. 1 wejście, 
Interfejs WiFi,  1       

 


