
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA  / S P R Z Ę T   K O M P U T E R O W Y

NAZWA POMIESZCZENIA ILOŚĆ

KONDYGNACJA 0

0.1 33,00 m2 WEJŚCIE GŁÓWNE- KLATKA SCHODOWA 0

1 1 1

2 2 1 wieszak stały płaski o odpowiednim rozstawie otworów do powyższego telewizora

0.2 5,30 m2 WEJSCIE DO PIWNIC

3 99 PROJEKTOR Z UCHWYTEM 1

0.3 7,60 m2 POKÓJ PRACOWNIKA BIBLIOTEKI 0

4 10 2

0.6 123,0 m2 WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH 0

5 3

NR.POM
.

POW. 
POM. 
(m2)

NUMER 
PRODU
KTU

WYMIAR (WYMIARY DOPASOWAĆ I SPARWDZIĆ NA BUDOWIE, DOPUSZCZALNE ODCHYLENIE 5%)

TELEWIZOR MINIMUM 32 CALE /LOKALIZACJA 
WIATROŁAP/

- grubość całkowita nie większa niż 11,0 cm
- kolor ramy – biały
- rozdzielczość ekranu min 1280 x 720

WIESZAK NA TELEWIZOR /LOKALIZACJA 
WIATROŁAP/

rozdzielczość full hd (1920x1080)
kontrast wyższy niż 10000:1
jasność pow. 3000 ansi lumen
łączność hdmi, wifi
pilot, uchwyt sufitowy

ZESTAW 
KOMPUTEROWY/KOMPUTER+KLAWIATURA+MYSZ
KA/

 Minimalne parametry techniczne komputera: Komputer typu all-in-one. Procesor (4 rdzenie, od 2.00 GHz 
do 2.40 GHz, 2 MB cache)
Pamięć RAM 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz), Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB, 
Przekątna ekranu 21,5", Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD), Wielkość pamięci karty graficznej 512 
MB (pamięć własna), Dysk twardy 1000 GB., Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW 
DualLayer, Dźwięk Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa., Wbudowany głośnik, Kamera 
internetowa 0.3 Mpix, Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, Rodzaje wejść / 
wyjść - panel tylny USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., DC-in (wejście 
zasilania) - 1 szt. Zasilacz 65 W, Zainstalowany system operacyjny, Dołączone oprogramowanie Partycja 
recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) Przybliżone wymiary: Wysokość 397 mm, Szerokość 539 
mm, Głębokość 185 mm, Waga 5,5 kg, Dołączone akcesoria: Zasilacz, Mysz przewodowa, Klawiatura 
przewodowa

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH SKANER 
KODÓW

Urządzenie bezprzewodowe, brak plączących się kabli, Odczyt kodów kreskowych, Komunikacja do 100m, 
Komunikacja z urządzeniem - zabezpieczona i szyfrowana, Ładowanie poprzez USB, Źródło światła: 650nm 
Laser, Materiał wykonania: ABS+PC, Metoda skanowania: ręczne, Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje 
emitowanego dźwięku, Szerokość odczytu: 10-500mm, Szybkość odczytu: 200 razy/sekunda



6 10 2

0.7 62,00 m2 MEDIATEKA /KAFEJKA INTERNETOWA 0

7 5

8 CZYTNIK KSIĄŻEK ELEKTRONICZNY 10

9 TABLET 3

10 10 1

ZESTAW 
KOMPUTEROWY/KOMPUTER+KLAWIATURA+MYSZ
KA/

 Minimalne parametry techniczne komputera: Komputer typu all-in-one. Procesor (4 rdzenie, od 2.00 GHz 
do 2.40 GHz, 2 MB cache)
Pamięć RAM 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz), Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB, 
Przekątna ekranu 21,5", Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD), Wielkość pamięci karty graficznej 512 
MB (pamięć własna), Dysk twardy 1000 GB., Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW 
DualLayer, Dźwięk Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa., Wbudowany głośnik, Kamera 
internetowa 0.3 Mpix, Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, Rodzaje wejść / 
wyjść - panel tylny USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., DC-in (wejście 
zasilania) - 1 szt. Zasilacz 65 W, Zainstalowany system operacyjny, Dołączone oprogramowanie Partycja 
recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) Przybliżone wymiary: Wysokość 397 mm, Szerokość 539 
mm, Głębokość 185 mm, Waga 5,5 kg, Dołączone akcesoria: Zasilacz, Mysz przewodowa, Klawiatura 
przewodowa

PRZENOŚNY ODTWARZACZ PŁYT CD + 
SŁUCHAWKI NAUSZNE / ZESTAW

ODTWARZACZ: odtwarza płyty CD i MP3
możliwość wznowienia od zakończonego słuchania przydatne do słuchania audio book, 5 ustawień 
korektora dźwięku, 40 sekundowy cyfrowy system Anti Shock dla płyt Audio CD oraz 120 sekundowy dla 
MP3, słuchawki stereo 3,5 mm, możliwość zasilania bateriami lub zasilaczem 4,5 V (zasilacz w zestawie),  
SŁUCHAWKI: Mocny dźwięk w ruchu: Współpraca z odtwarzaczami WALKMAN® i innymi odtwarzaczami 
mp3, Konstrukcja nauszna typu zamkniętego, przetwornik akustyczny 30 mm, magnes neodymowy, 
przewód 1,2 m (obustronny), Wysoka jakość i mocny dźwięk
Reprodukcja czystych tonów średnich i głębokich basów, Funkcje
Przetworniki akustyczne 30 mm -  Magnes neodymowy - Czyste tony średnie i głębokie, grzmiące basy, 
Jakość dźwięku -  Para do odtwarzacza muzycznego - Słuchawki pasujące do odtwarzaczy WALKMAN® i 
innych odtwarzaczy mp3, Obustronny przewód - Trwały, lekki, płaski, obustronny przewód o długości 1,2 m 
– słuchanie bez obaw o splątanie przewodu, Słuchawki posiadają wtyczkę mini jack 3,5mm

Fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. 
Wyświetlacz 6'' E-Ink Pearl z powłoką dotykową
Zoptymalizowana technologia fontów, 4GB wbudowanej pamięci,
Moduł Wi-Fi oraz Bluetooth

System operacyjny: Android 7.0 Nougat
CPU: CPU: MT8321, Quad-core, GPU: Mali-400 MP2,
Częstotliwość CPU: maks. 1,3 GHz
Pamięć RAM: 1 GB DDR3
Pamięć wewnętrzna: 16 GB
Wielkość wyświetlacza: 7"
Rozdzielczość: 1024x600 px; proporcja 16:9

ZESTAW 
KOMPUTEROWY/KOMPUTER+KLAWIATURA+MYSZ
KA/

Minimalne parametry techniczne komputera: Komputer typu all-in-one. Procesor (4 rdzenie, od 2.00 GHz 
do 2.40 GHz, 2 MB cache)
Pamięć RAM 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz), Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB, 
Przekątna ekranu 21,5", Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD), Wielkość pamięci karty graficznej 512 
MB (pamięć własna), Dysk twardy 1000 GB., Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW 
DualLayer, Dźwięk Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa., Wbudowany głośnik, Kamera 
internetowa 0.3 Mpix, Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, Rodzaje wejść / 
wyjść - panel tylny USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., DC-in (wejście 
zasilania) - 1 szt. Zasilacz 65 W, Zainstalowany system operacyjny, Dołączone oprogramowanie Partycja 
recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) Przybliżone wymiary: Wysokość 397 mm, Szerokość 539 
mm, Głębokość 185 mm, Waga 5,5 kg, Dołączone akcesoria: Zasilacz, Mysz przewodowa, Klawiatura 
przewodowa



11 1 TELEWIZOR 1 43 cale, 4k, wifi, czarna obudowa

12 2 1 wieszak stały płaski o odpowiednim rozstawie otworów do powyższego telewizora

13 60 GŁOŚNIKI AKTYWNE/KOMPLET 1

14 61 PLAYSTATION 4 1 konsola do gier sony playstation 4 pro 1tb, min. 2 pady, min. 1 gra

WIESZAK NA TELEWIZOR /LOKALIZACJA 
WIATROŁAP/

system 2.0, pilot, moc min rms 136w, wbudowany wzmacniacz,
waga zestawu min. 15kg



15 1

0.9 98,00 m2 SALA WIELOFUNKCYJNA/WERNISAŻOWA 0

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE KSRO/SKANER/ 
DRUKARKA

pełna specyfikacja
opis a3/a4 kolor 4-w-1 mfp
ilość użytkowników 1 do 30+
drukarka
szybkość drukowania a4 35 str./min kolor/mono; a3: 20 str./min kolor/mono
czas pierwszego wydruku 9,5 sekundy kolor/mono
czas rozgrzewania 32 sekund lub mniej od momentu włączenia
szybkość procesora 800mhz
skanowanie
rozdzielczość skanowania 600 x 600dpi
szybkość skanowania do 50 str./min
głębia kolorów output 24 bit (8 bit x 3 rgb)
podawanie dokumentów do 100 arkuszy radf
kontrast 7 poziomów
format pdf/wysoka kompresja pdf/secure pdf, tiff, jpeg, xps
książka adresowa ldap, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresowych
skanowanie do podział na foldery (cifs, ftp, http), e-mail, pamięć usb, local pc, remote scan
kopiowanie
czas wykonania pierwszej kopii 10 sekund kolor/mono
szybkość kopiowania 35 kopii/min kolor/mono
rozdzielczość kopiowania 300/600dpi
zmniejszanie/powiększanie zoom 25-400%
maksymalna liczba kopii 999, kompatybilność z systemami operacyjnymi windows 7 (32-bit & 64-bit), 
windows 8 (32-bit & 64-bit), windows 8.1 (32-bit & 64-bit), windows server 2003 (32-bit & 64-bit), windows 
vista (32-bit & 64-bit), windows server 2008 (32-bit & 64-bit), windows server 2008 r2 (64-bit), windows 
server 2012 (64-bit), windows server 2012 r2 (64-bit); linux ppd; mac os 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9, 10.10,    
panel operacyjny
panel lcd 7" (17.5cm) lcd podświetlany kolorowy ekran dotykowy & key top; 23 hard keys, 2 leds (energia, 
oszczędzanie energii, pamięć daty, start)  ,   jakość druku
rozdzielczość proq 2400 multi-level technology, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
podawanie papieru
pojemność papieru podajnik 1: 300 arkuszy o gramaturze 80 g/m2; podajnik uniwersalny: 100 arkuszy o 
gramaturze 80g/m2; radf: 100 arkuszy o gramaturze 80g/m2
pojemność opcjonalnego podajnika drugi podajnik i szuflada: 535 arkuszy o gramaturze 80g/m2 (standard 
dla mc853dnct); podajnik 2,3,4 + baza: 1 605 arkuszy o gramaturze 80g/m2 (standard dla mc853dnv)
maksymalna pojemność papieru mc873dn: 400 arkuszy o gramaturze 80g/m2; mc873dnct: 935 arkuszy o 
gramaturze 80g/m2; mc873dnv: 2 005 arkuszy o gramaturze 80g/m2
formaty papieru podajnik 1: a3, a4, a5, a6, b4, b5; podajnik 2/3/4: a3, a4, a5, b4, b5; podajnik uniwersalny: 
a3, a4, a5, b4, b5, a6, b6; 11 kopert (com-10, dl, monarch, c5, c4), niestandardowy rozmiar (do 1321mm 
długości właczając baner); radf: a3, a4, a5, a6, b4, b5; druk dwustronny: a3, a4, a5, b4, b5. supports 
custom size: width 148,5-297mm długość: 210-431,8mm
gramatura papieru podajnik 1: 64 do 220 g/m2; podajnik 2/3/4: 64 do 176 g/m2; podajnik uniwersalny: 64 do 
256 g/m2; radf: 60 do 120 g/m2; druk dwustronny: 60 do 120 g/m2
druk dwustronny standard
taca odbiorcza stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy (80 g/m2) stroną zadrukowaną do dołu: kosz 1: 
250 arkuszy (80 g/m2) kosz 2: 100 arkuszy (80 g/m2)
główne cechy
pamięć (ram) 1.26gb
dysk twardy 250gb
temperatura/wilgotność pracy 10°c do 32°c (17°c do 27°c rekomendowana) / 20% do 80% rh (50% do 70% 
rh rekomendowana)
temperatura/wilgotność przechowywania -10°c do 43°c / 10% do 90% rh
zasilanie jednofazowe 220–240vac, częstotliwość 50/60hz +/- 2%
zużycie energii typowe: <850w; maks.: <1400w; idle:  



16 98 EKRAN 1

17 99 PROJEKTOR Z UCHWYTEM 1

18 100 NAGŁOŚNIENIE 1

19 1

0.13 3,5 m2 HALL 0

20 LICZNIK OSÓB 1

KONDYGNACJA +1 0

1.20 108,0 m2 WYPOŻYCZALNIA/CZYTELNIA DLA DZIECI 0

elektryczny ekran zwijany o wymiarach min 3,2 m x 2m, mocowany do sufitu, 
gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu do prądu
wysokiej jakości powierzchnia projekcyjna typu matt white
współczynnik odbicia światła 1.0
format obrazu 4:3
obudowa metalowa w kolorze białym
możliwość montażu na ścianie i suficie, 

rozdzielczość full hd (1920x1080)
kontrast wyższy niż 10000:1
jasność pow. 3000 ansi lumen
łączność hdmi, wifi
pilot, uchwyt sufitowy

- moc wyjściowa 400w (200w + 200w)
- niskotonowy: 8" woofer; wysokotonowy: 1" głośnik z cewką drgającą
- odpinany 8-kanałowy mikser (4 kanały mono/linia + 4 kanały mono/2 kanały linia stereo)
- jednopokętłowy master eq oraz wirtualne podbicie basów
- wysokiej rozdzielczości cyfrowe efekty pogłosu reverb'u spx (4 rodzaje, kontrola parametrów)
- wbudowana bramka szumów (sprzężeń)
- doskonale brzmiący 2-zakresowy korektor kanałowy
- przełączane wejścia stereo/mono
- wejścia hi-z (o wysokiej impedancji)
- zasilanie phantom
- wyjścia do monitora oraz subwoofera

MÓWNICA KONFERENCYJNA Z WBUDOWANYM 
GŁOŚNIKIEM

przybliżone wymiary: 600x420x1100 mm,   wbudowany wzmacniacz o mocy wyjściowej 60 w oraz 
dwudrożną kolumnę głośnikową, wbudowany wielokanałowy mikser z regulacją barwy dźwięku oraz 
wyjściem do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza mocy oraz zewnętrznych głośników. wyposażona w 
mikrofon elektretowy na gęsiej szyi oraz lampkę oświetlającą pulpit. oba urządzenie łatwe do demontażu, 
dzięki  złączu xlr. moduł bezprzewodowy do podłączenia do systemy nagłośnienia.

NA OBYDWU WEJŚCIACH DO BIBLIOTEKI: Licznik przejść osób BL01W2 jest urządzeniem 
pozwalającym na zliczanie osób wchodzących i wychodzących z obiektu przez 2 wejścia.  Centralka 
licznika., Zasilacz 12V., Czujniki (2 x nadajnik i 2 x odbiornik) o zasięgu do 6 metrów., Przewód do 
połączenia licznika z czujnikami o dł. 3 m zakończony wtyczką RJ11., Obudowa czujnika - 4 szt., Kluczyk 
do kasowania wyniku - 2 szt.



21 10 6

22 76 1

1.22 13,45 m2 GABINET DYREKTORA 0

23 10 ZESTAW KOMPUTEROWY 1

ZESTAW 
KOMPUTEROWY/KOMPUTER+KLAWIATURA+MYSZ
KA/

Minimalne parametry techniczne komputera: Komputer typu all-in-one. Procesor (4 rdzenie, od 2.00 GHz 
do 2.40 GHz, 2 MB cache)
Pamięć RAM 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz), Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB, 
Przekątna ekranu 21,5", Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD), Wielkość pamięci karty graficznej 512 
MB (pamięć własna), Dysk twardy 1000 GB., Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW 
DualLayer, Dźwięk Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa., Wbudowany głośnik, Kamera 
internetowa 0.3 Mpix, Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, Rodzaje wejść / 
wyjść - panel tylny USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., DC-in (wejście 
zasilania) - 1 szt. Zasilacz 65 W, Zainstalowany system operacyjny, Dołączone oprogramowanie Partycja 
recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) Przybliżone wymiary: Wysokość 397 mm, Szerokość 539 
mm, Głębokość 185 mm, Waga 5,5 kg, Dołączone akcesoria: Zasilacz, Mysz przewodowa, Klawiatura 
przewodowa

URZĄDZENIE WIELOFUNCYJNE – KSERO, SKANER, 
DRUKARKA

  urządzenie łączące w sobie ksero,
skaner i drukarkę. niezbędne do
drukowania i powielania. format urządzenia a3 płaski skaner
formatu a3, który zapewnia
skanowanie w rozdzielczościach
ponad 19.000 dpi, wysoką jakość
faksowania, kopiowania i
drukowania bez marginesów.

Minimalne parametry techniczne komputera: Komputer typu all-in-one. Procesor (4 rdzenie, od 2.00 GHz 
do 2.40 GHz, 2 MB cache)
Pamięć RAM 4 GB (DIMM DDR3, 1600 MHz), Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 8 GB, 
Przekątna ekranu 21,5", Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD), Wielkość pamięci karty graficznej 512 
MB (pamięć własna), Dysk twardy 1000 GB., Wbudowane napędy optyczne Nagrywarka DVD+/-RW 
DualLayer, Dźwięk Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa., Wbudowany głośnik, Kamera 
internetowa 0.3 Mpix, Łączność Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth, Rodzaje wejść / 
wyjść - panel tylny USB 2.0 - 2 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., DC-in (wejście 
zasilania) - 1 szt. Zasilacz 65 W, Zainstalowany system operacyjny, Dołączone oprogramowanie Partycja 
recovery (opcja przywrócenia systemu z HDD) Przybliżone wymiary: Wysokość 397 mm, Szerokość 539 
mm, Głębokość 185 mm, Waga 5,5 kg, Dołączone akcesoria: Zasilacz, Mysz przewodowa, Klawiatura 
przewodowa



24 DRUKARKA LASEROWA 1

25 DRUKARKA ATRAMENTOWA 1

-1.8 3,20 m2 ZABYTKOWE PIWNICE POD SYNAGOGĄ STARSZĄ 0

26 NAGŁOŚNIENIE/ KOMPLET 1

27 99 PROJEKTOR Z UCHWYTEM 2

OPROGRAMOWANIE 0

28 OPROGRAMOWANIE BIUROWE

Format druku : A4, A5, A6
Technologia druku : laserowy – monochromatyczny 
Szybkość drukowania - A4 [str. / min.] : 33
Rozdzielczość druku -  min 1200x1200
Interfejsy komunikacyjne : Ethernet , USB 
Pojemność podajnika papieru [arkusz] : 250
Standardowe języki drukarki : PLC 5, PLC 6, PDF,
Funkcje : Automatyczny druk dwustronny – dupleks
Czas trwania gwarancji [m-c] : 24 miesiące
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

Format druku : A3, A4, A5, A6
Technologia druku : Atramentowy - kolorowy
Szybkość drukowania – czarno-biały [str. / min.] : 15, kolor str./min 8 
Rozdzielczość druku w czerni -  min 600x1200
Interfejsy komunikacyjne : Ethernet , USB, Wi-fi 
Pojemność podajnika papieru [arkusz] : 250
Czas trwania gwarancji [m-c] : 24 miesiące
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

Moc zestawu –  głośniki 5.1głośnik centralny o mocy 50 W, subwoofer 150 W i głośnik satelitarny o mocy do 
50 W., długi kabel pilot zdalnego sterowania, , możliwość regulacji wysokości tonów, natężenia basów i 
zmiany kanału,  gniazdach - cyfrowe złącza albo złącza optyczne,  wyposażone w uchwyty do 
podwieszania, W subwooferze - drewniana płyta i podpinane kable., certyfikaty jakości, takie jak: Dolby Pro 
Logic II, DTS czy Dolby Digital.
Materiał,  - głośniki z obudowĄ MDF.
Głośniki ze wzmacniaczem.

rozdzielczość full hd (1920x1080)
kontrast wyższy niż 10000:1
jasność pow. 3000 ansi lumen
łączność hdmi, wifi
pilot, uchwyt sufitowy

KOMPL
ET

Pakiet biurowy Office 2016 Standard PL MOLP 10 stanowisk lub równoważny* (Licencja wieczysta 
przeznaczona dla bibliotek publicznych).



28 OPROGRAMOWANIE BIUROWE

29 TREZOR / WRZUTNIA KSIĄŻEK 1

RAZEM   

KOMPL
ET

* Zamawiający uzna pakiet oprogramowania biurowego za równoważny, gdy spełni poniższe wymagania:
Oprogramowanie biurowe w najnowszej dostępnej na rynku wersji.
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów licencyjnych opartych o 
rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.
Dla oprogramowania musi być publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta systemu i 
dotyczący rozwoju wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Wymagane jest 
prawo do instalacji aktualizacji i poprawek do danej wersji oprogramowania, udostępnianych bezpłatnie 
przez producenta na jego stronie internetowej w okresie co najmniej 5 lat.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy oprogramowania biurowego oraz jego licencja pochodziły od 
tego samego producenta.
Zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji. 
Aplikacja do tworzenia prezentacji powinna umożliwiać udostępnianie prezentacji przy użyciu przeglądarki 
internetowej bez potrzeby instalowania dodatkowych elementów ani konfigurowania. Do każdej prezentacji 
można dodać wciągające wideo, aby zwrócić uwagę odbiorców. Nagrania wideo można wstawiać 
bezpośrednio w programie, a następnie dostosowywać je, przycinać lub oznaczać najważniejsze sceny w 
nagraniu zakładkami, aby zwrócić na nie szczególną uwagę. Wstawiane nagrania są domyślnie osadzone, 
dzięki czemu nie trzeba zarządzać dodatkowymi plikami wideo. Pliki programów edytora tekstów, arkusza 
kalkulacyjnego i programu do tworzenia prezentacji można przechowywać online i uzyskiwać do nich 
dostęp, przeglądać, edytować i udostępniać innym użytkownikom.
Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania:
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności 
technicznych
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub 
funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej 
ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby 
oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się.

PRZYBLIŻONE WYMIARY:wys. 100 cm, szer. 70 cm, głęb. 65 cm
Zwarta, trwała obudowa trezora.
Zamykana na klucz klapka podawcza do książek.
Tryb wyłączenia z pracy trezora bibliotecznego (na przykład, gdy w środku nie ma wózka).
Drzwi główne z zamkiem cylindrycznym.
Wyprofilowany i specjalny ześlizg na książki (książki się nie niszczą).
Bez podłogi -  bezproblemowe poruszanie się wózka na książki (wjazd wózka do trezora bibliotecznego).
Wózek trezora bibliotecznego z dnem zawieszonym na sprężynach,  opuszcza się w miarę zwiększania 
ilości (ciężaru) książek i podnosi wraz z opróżnianiem jego zawartości. Dostęp do książek odbywa się 
zawsze na tej samej wysokości (wysoko - nie trzeba się zgnać).
Wózek WYPOSAŻONY W  kółka skrętne - łatwość prowadzenia wózka w zakamarkach biblioteki.
Trezor biblioteczny posiada otwory do montażu do podłoża.
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