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Załącznik nr 5 do SIWZ 

                                                 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Sprzęt TIK 
 

 

Lp.

Nazwa sprzętu Sprzęt ICT do pracowni matematycznej i przyrodniczej Ilość  
szt. 

 

 

1 
Tablica 

interaktywna z 
oprogramowaniem 

Wymagalne minimalne parametry: 
 Technologia: elektromagnetyczna pasywna (bez emisji pola elektromagnetycznego przez 

powierzchnię tablicy) lub pozycjonowanie w podczerwieni. 
 Przekątna powierzchni roboczej: minimum 77". 
 Powierzchnia tablicy: odporna na uszkodzenia, twarda powierzchnia, matowa, 

suchościeralna, przeznaczona do projekcji i rysowania. 
 Obsługa tablicy: dotykowa za pomocą palca lub pisaków . 
 Minimum dwa kompatybilne z tablicą bezprzewodowe pisaki interaktywne. 
 Interfejs: co najmniej USB 

 Wyposażenie tablicy powinno zawierać niezbędne sterowniki, oprogramowanie w języku polskim 
pozwalające na realizację podstawowych funkcji.  
 Oprogramowanie musi umożliwiać przeglądanie plików, wykonywanie w nich przygotowanych  
 ćwiczeń interaktywnych, pisanie za pomocą pisaków po slajdach, wprowadzanie tekstu i zapis  
 do pliku wprowadzonych zmian.  
 Oprogramowanie oraz sterowniki powinny posiadać aktualizacje na stronie producenta,   
 bezpłatnie i bez ograniczeń czasowych.  
 Wyposażenie powinno obejmować również niezbędne okablowanie oraz uchwyt do  
 zamocowania na ścianie. 
 Kompatybilność z pozostałymi urządzeniami dostarczanymi w ramach niniejszego zamówienia.  
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2 Projektor z 
uchwytem  

  
 
Wymagania minimalne:   technologia LCD, 4000 ANSI lumen, rozdzielczość 1024 x 768 XGA,   
 żywotność  lampy (tryb pracy normalnej / tryb ekonomiczny w h): 4000 / 9000, jeżeli projektor 
nie  posiada funkcji ekonomicznej, żywotność lampy w trybie normalnym musi odpowiadać 
żądanemu minimum dla trybu ekonomicznego). Wejście HDMI , zoom optyczny: 1,5:1, korekcja 
pionowa i  pozioma: +/-; 2 x złącze USB, głośnik o mocy 15W, głośność w trybie econo: 29 dB;  
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3 
Laptop z sys. 

operacyjnym dla 
uczniów 

Wymagalne minimalne parametry: 
•Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem min.15,6 " o rozdzielczości HD  
 (1366x768), matowy.  
•Wydajność obliczeniowa:  
•Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor powinien 
osiągać w teście wydajności Passmark Performance Test (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) z dnia 15.01.2018 r co najmniej wynik 3100 
punktów Passmark CPU Mark (wyniki testu dołączone do specyfikacji) 
•Pamięć operacyjna: 4GB DDR4 2133 MHz, jeden slot pamięci wolny. 
•Parametry pamięci masowej: dysk twardy o pojemności min 1TB, zawierający partycję 
RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na 
komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. 
•Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu 
dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z 
możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, 
OpenGL 4.4  
•Brak czytnika biometrycznego (linii papilarnych), umożliwiającego zablokowanie komputera 
przez osoby trzecie – nie dopuszcza się rozwiązania z wyłączonym czytnikiem. 
•Wyposażenie multimedialne: 
 Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, głośnik 
•Wymagania dotyczące baterii i zasilania:  
 Czas pracy na baterii minimum 4 godziny – zgodnie z danymi producenta (nie dopuszcza się 
baterii innych niż producenta oferowanego produktu). Zasilacz o mocy min. 45 W 
•Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami:  
 Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną  
 współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 
Professional 64-bit. 
•Waga i wymiary: 
 Waga maks. 2,0 kg z baterią; 
•Wymagania dodatkowe: 
 Zainstalowany system operacyjny: 
 Microsoft Windows 10 PL Pro (wersja 64-bitowa) preinstalowany lub równoważny, z licencją. Nie 
dopuszcza się licencji pochodzącej z rynku wtórnego. Zamawiający zastrzega możliwość 
weryfikacji autentyczności legalności systemu operacyjnego poprzez infolinię firmy Microsoft, 
która udzieli informacji czy dany klucz licencyjny jest oryginalny. 
 Równoważność dla Systemu operacyjnego Microsoft  Windows 10 Pro PL: 
 System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością 
wyboru instalowanych poprawek; 

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

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez 
dodatkowych opłat); 

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i 
v6; 

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

7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 
urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); 
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8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z 
elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu 
służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać 
ze strony producenta; 

9. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu; 

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

11. 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; 

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

13. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 

14. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi; 

15. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
16. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 

widzących); 
17. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy 

zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
18. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
19. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
20. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
21. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji; 
22. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych 

polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
23. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach; 
24. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
25. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji 

zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
26. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z 

aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu 
operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 

27. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
28. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
29. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na 

dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć 
kopie zapasowe; 

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

31. Udostępnianie modemu; 
32. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 

kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
33. Możliwość przywracania plików systemowych; 
34. Wsparcie dla architektury 64 bitowej. 

 Wbudowane porty i złącza:  
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 Min. 2x USB (min. 1 w standardzie USB 3.0); 
 Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną; 
 HDMI; 
 Audio: line-in/mikrofon, Audio: line-out/słuchawki lub złącze combo; 
 Klawiatura układ US –QWERTY; 
 Kamera; 
 Touchpad; 
 Napęd optyczny DVD; 
 Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 

warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela 

      •Normy i standardy : 
      Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty  
      potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: 
            - deklaracja zgodności CE; 
            - być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001 i ISO 14001. 
 

 

4 
Laptop z sys. 

operacyjnym dla 
nauczycieli 

Wymagalne minimalne parametry: 
• Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem  min.15,6" o rozdzielczości 
FHD (1920x1080), matowy.  
• Wydajność obliczeniowa:  
• Procesor klasy x86, , zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Procesor 
powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) z dnia 15.01.2018 r co najmniej wynik 4100 
punktów Passmark CPU Mark (wyniki testu dołączone do specyfikacji) 
• Pamięć operacyjna: 4GB DDR4 2133 MHz, jeden slot pamięci wolny. 
• Parametry pamięci masowej: dysk twardy o pojemności min 1TB  , zawierający partycję 
RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na 
komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. 
• Wydajność grafiki: Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu 
dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) – z 
możliwością dynamicznego przydzielenia do 1,5 GB pamięci. Obsługująca funkcje: DirectX 12, 
OpenGL 4.4  
• Wbudowany czytnik biometryczy (linii papilarnych),  
• Wyposażenie multimedialne: Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna  
 z High Definition, głośnik 
• Wymagania dotyczące baterii i zasilania: Czas pracy na baterii minimum 4 godziny – 
zgodnie z danymi producenta (nie dopuszcza się baterii innych niż producenta oferowanego 
produktu). Zasilacz o mocy min. 45 W 
• Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowane modele komputerów 
muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli 
komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit. 
• Waga i wymiary: 
o Waga maks. 2,0 kg z baterią; 
• Wymagania dodatkowe: 
o Zainstalowany system operacyjny: 
Microsoft Windows 10 PL Pro (wersja 64-bitowa) preinstalowany lub równoważny, z licencją. Nie 
dopuszcza się licencji pochodzącej z rynku wtórnego. Zamawiający zastrzega możliwość 
weryfikacji autentyczności legalności systemu operacyjnego (sprawdzi czy dany klucz licencyjny 
jest oryginalny). 
Równoważność dla Systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Pro PL: 
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System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane 
mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru 
instalowanych poprawek; 
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę 
producenta systemu; 
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)  
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; 
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana 
z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zaporyi regułami IP v4 i v6; 
6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 
multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; 
7. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 
sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); 
8. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 
podłączony jest komputer. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, 
zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania 
aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; 
10. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 
aktualizowania systemu; 
11. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 
zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 
12. 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; 
13. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; 
aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; 
14. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 
wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 
15. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi; 
16. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 
17. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 
18. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 
reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
19. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 
20. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 
21. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard; 
22. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych 
aplikacji; 
23. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk 
i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
24. Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających 
we wskazanych środowiskach; 
25. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; 
26. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 
użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
27. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.   
 Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego   
 inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; 
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28. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; 
29. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; 
30. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 
użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; 
31. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 
woluminy dyskowe, usługi katalogowe; 
32. Udostępnianie modemu; 
33. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii 
plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
34. Możliwość przywracania plików systemowych; 
35. Wsparcie dla architektury 64 bitowej; 
o Wbudowane porty i złącza:  
 Min. 3x USB (min. 2 w standardzie USB 3.0). 
 Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną 
 HDMI 
              VGA 
 Audio: line-in/mikrofon, Audio: line-out/słuchawki lub złącze combo 
 Klawiatura układ US -QWERTY  
 Kamera HD 
              Touchpad  
 Napęd optyczny DVD 
• Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela 
• Normy i standardy  
o Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty 
potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: 
 Deklaracja zgodności CE  
 Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001 i ISO 14001. 

 

5 Szafka mobilna na 
laptopy  

 Wymagalne minimalne parametry: 
Wózek na laptopy wykonany z blachy pokrytej farbą proszkową wyposażony w min. cztery kółka 
jezdne, w tym min. dwa z hamulcem. Wewnątrz wydzielone min. 10 przedziałów na laptopy   
z listwą zasilającą posiadającą automatyczny bezpiecznik. Drzwi szafy wózka zamykane za pomocą 
zamka kluczowego. Do zamka dołączone są 2 klucze. Korpus z otworami wentylacyjnymi. Wózki 
wyposażone w przewód zasilający rozłączalny. Wymiar przestrzeni na laptopa kompatybilny  
z dostarczanymi komputerami. 
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6 Drukarka laserowa 
monochromatyczna 

Wymagalne minimalne parametry: 
Drukarka laserowa monochromatyczna. 

1. 35 str./ minuta A4; 
2. 18 str./ w duplex; 
3. 1200 x 1200 dpi; 
4. Pamięć RAM minimum 128MB z możliwością rozszerzenia ; 
5. Duplex automatyczny; 
6. Karta sieciowa 1000Mbs; 
7. USB 2.0; 
8. Kaseta na 250 arkuszy; 
9. Możliwość instalacji opcjonalnej kasety na 250 arkuszy A4; 
10. Podajnik uniwersalny na 50 arkuszy; 
11. 6 sekund pierwsza strona; 
12. Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych; 
13. Możliwość instalacji tonera wysokowydajnego na minimum 10 tyś stron A4 producenta 

drukarki. 
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„Wysokie kompetencje w mysłowickich szkołach podstawowych” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020     

  7 
 

7 Router 
bezprzewodowy 

Wymagane minimalne parametry:  
Port WAN: min. 1 szt. typ: RJ45; Port LAN: min. 4 szt. typ: RJ45; Antena: min. 2, Standard WLAN: 
802.11 b/g/n (przepustowość 300 Mbps); Możliwości: NAT, DHCP; Zabezpieczenia: WEP, WPA-
PSK, WPA2-PSK, filtrowanie MAC/IP, blokowanie URL; Wyposażenie: urządzenie podstawowe, 
instrukcja obsługi w języku polskim, zasilacz sieciowy;  
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8 Ekran projekcyjny  

Wymagane minimalne parametry: Format – min.4:3 rama kolor czarny, projekcja przednia w 
kolorze białym matowym; powierzchnia tylna w kolorze czarnym, współczynnik odbicia światła 
(GF) – 1,0; maks. kąt widzenia - 150°; miejsce montażu – sufitowy, ścienny;  wymiary – min.200 
cm x 150 cm; wymiary powierzchni projekcyjnej –min.195 cm x 145 cm;  

15 

 

 

9 
Punkt dostępowy 

Wymagane minimalne parametry:  standard - 802.11 b/g/n; LAN - 10/100 Mb/s; częstotliwość 
WiFi -  2.4 GHz; Zabezpieczenia: WPS, WPA/ WPA2-PSK, filtrowanie MAC, tryb pracy – punkt 
dostępowy, wzmacniacz sygnału, most , zasilanie - zasilacz sieciowy. 
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 10 Listwa zasilająca  Listwa zasilająca przeciwprzepięciowa; min. 5 gniazd, długość przewodu  min. 1,5 m 1  

 
 

 
Wykaz sprzętu TIK z podziałem na szkoły 

 
 

Lp Wykaz ICT 
Jedn.
miary 

SP
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SP
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SP
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SP
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SP
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SP
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SP
10

 

SP
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SP
12

 

SP
13

 

SP
14

 

SP
15

 

SP
16

 

SS
po

rt
 

Ra
ze

m
 

1 

Tablica interaktywna  
z oprogramowaniem szt. 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

2 
Projektor z 
uchwytem  szt. 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

3 

Laptop z 
sys.operacyjnym dla 

uczniów szt. 17 9 9 9 9 17 9 9 1 9 9 9 9 9 134 

4 

Laptop z 
sys.operacyjnym dla 

nauczycieli szt. 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

5 

Szafka mobilna na 
laptopy  szt. 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 15 

6 Drukarka laserowa  szt. 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

7 
Router 

bezprzewodowy szt. 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 14 

8 Ekran projekcyjny   szt. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

9 Punkt dostępowy szt. 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 10 

10 Listwa zasilająca  szt. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 


