
 

    

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp. Nazwa produktu Opis produktu Ilości 

1.  aparat fotograficzny z 
akcesoriami 

Aparat fotograficzny: 
Rodzaj: body z obiektywem, 
Rozdzielczość: 14,2 do 16,2 Mpix 
Wielkość matrycy: 4/3 
Nagrywanie filmów: 4K(3840x2160) 
Stabilizator obrazu: w obiektywie lub w korpusie 
Automatyka programowania: tak 

Automatyczne ustawianie czułości: tak 

Ręczne ustawianie czułości: tak 
Automatyczne ustawianie ostrości: tak 
Balans bieli: ręczny, automatyczny 
Wbudowana lampa błyskowa: tak 
Ruchomy ekran LCD: tak 
Dotykowy ekran LCD: tak 

Wielkość ekrany: 3 cale 
Zapis na kartach: SD, SDHC, SDXC 
Standard zapisu zdjęć: JPG, RAW 
Wizjer: elektroniczny 
Pokrycie kadru w wizjerze: 100% 
Wyjście HDMI: Tak 

Zbliżenie optyczne min: 2x 
Jasność: f/3,5-5,6 
Wifi: tak 
Manu w języku polskim: tak 
Akcesoria: 
- ładowarka, 
- dodatkowy akumulator,  

- karty 64G, 
- statyw, 
- pokrowiec. 
 

1 szt. 

2.  odtwarzacz CD +płyty z 
podkładami i muzyką 

relaksacyjną   

Odtwarzacz CD 
Standardy odtwarzania: Audio CD, CD-R/RW, MP3 
Radio: analogowe z pamięcią 
Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: min. 20 
Dźwięk: stereo 
Podbicie basów: tak 

1 szt. 



 

    

Wyświetlacz: LCD 
Uchwyt do przenoszenia: tak 
Wejścia/wyjścia: złącze USB, wejście AUX-3,5 mm 
Bluetooth: Tak 
Płyty z muzyką relaksacyjną – 8 szt. 
- szumiące lasy, 
- morze, 
- śpiewające ptaki, 
- dzikie sawanny, 
- ptasi śpiew, 
- gwiezdny wszechświat, 
- niezbadana dżungla, 
- muzyka fortepianowa, 
Płyty z podkładami – 10 szt. 
do prowadzenia zajęć  fitness, karaoke, podkład do tańczenia  

3.  Biurko komputerowe Wymiary: głębokość 80 cm +/- 5 cm, szerokość 141 cm +/- 5 cm, 
wysokość 76 cm +/- 5 cm, 
Szuflady: 3 szt., 
Korpus: płyta wiórowa, listwa MDF, folia 
Fronty: płyta wiórowa, listwa MDF, folia 
Blat: płyta wiórowa, listwa MDF, folia utwardzona 
Akcesoria: prowadnice rolkowe 
Kolor: buk 

2 szt. 

4.  Fotel obrotowy Siedzisko i oparcie: poliestrowa siatka 
Podstawa: chrom 
Kółka: guma 
Kolor: czarny 
Funkcja: kółka z funkcją zatrzymywania, regulacja wysokości, 
podłokietniki 
Wymiary: szerokość 63 cm +/- 5 cm, wysokość: 109-119 +/- 5 cm, 
głębokość +/- 5 cm 

2 szt. 

5.  Komputer z monitorem Komputer: 
Procesor: Intel Core i3 szóstej generacji lub Intel Core i5 siódmej 

2 szt. 



 

    

generacji 
Układ Graficzny: HD 
Pamięć RAM:  8 Gb ddr4 
Dysk: SSD 256 Gb lub większy  
Dźwięk: zintegrowana karta 
Łączność: Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN 10/100/1000Mbps,  
Rodzaje wejść i wyjść przedni panel: USB, Wyjście 
słuchawkowe/mikrofonowe, czytnik kart pamięci 
Rodzaje wejść i wyjść tylni panel: USB, Wejście wyjście audio, Rj-45, 
Display Port, HDMI, AC-in (wejście zasilania) 
Zainstalowany Windows 10 PRO z opcja przywracania systemu (partycja 
recovery ) 
Monitor: 
Matryca: LED ips 
Powłoka matrycy: Matowa 
Rozdzielczość: 1920x1080 Ful HD 
Format ekranu: 16:9 
Porty: HDMI, Display Port, AC-in (wejście zasilania) 
Przewód: Display Port, HDMI, przewód zasilający 
 
Mysz bezprzewodowa 2 szt.  
Klawiatura bezprzewodowa 2 szt. 

6.  oprogramowanie wraz z 
licencją 

Oprogramowanie - Zainstalowany system operacyjny klasy PC. 
Architektura systemu operacyjnego 64-bit polska wersja językowa tj. 
zainstalowany system operacyjny klasy PC spełniający następujące 
minimalne wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 
dodatkowych aplikacji: 
1)      kompatybilność z zamówionym sprzętem, 
2)      obsługa min. 8 GB pamięci operacyjnej RAM, 
3)      możliwość dokonywania aktualizacji  
i poprawek systemu przez Internet  
z możliwością wyboru instalowanych poprawek, 
4)      możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez 

2 komplety 



 

    

Internet -witrynę producenta systemu, 
5)      darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego 
przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny 
bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat), 
6)      Internetowa aktualizacja zapewniona  
w języku polskim, 
7)      wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 
internetowych, 
8)      zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące 
elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty 
systemowe, 
9)      wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń 
peryferyjnych (np.: drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, 
Plug&Play, Wi-Fi), 
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), 
12)   zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji 
komputera  
z urządzeniami zewnętrznymi, 
13)   wbudowany system pomocy w języku polskim, 
14)   system operacyjny powinien być wyposażony w możliwość 
przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo 
widzących), 
15)   graficzne środowisko instalacji i konfiguracji, 
16)   zarządzanie kontami użytkowników, 
17)   możliwość przywracania plików systemowych, 
18)   system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na 
identyfikację sieci komputerowych. 
 Oprogramowanie biurowe – pakiet biurowy polska wersja językowa, 
zawierający min. edytor teksty, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi 



 

    

bazy danych, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, 
program do obsługi poczty elektronicznej i kalendarza, spełniający 
minimalnie poniższe wymagania: 
1) wersja językowa: pełna polska wersja językowa interfejsu 
użytkownika, 
2) oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i 
szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia 
umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych 
odbiorców, 
3) w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy 
dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 
4) do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 
5) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać min: 
- edytor tekstu, 
- arkusz kalkulacyjny, 
- narzędzie do przygotowywania  
i prowadzenia prezentacji, 
- narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, 
- narzędzie zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 
kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 
- narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 
odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC  
z mechanizmem OCR. 
6) wymaga się by aplikacje wchodzące w skład pakietu biurowego 
pochodziły od jednego producenta. 
 
Program do ochrony antywirusowej stacji roboczej podłączonej do 
Internetu. 
- ma zapewniać ochronę przed: klasycznymi wirusami, Trojany, 
backdoory, robakami internetowymi 
spyware, adware oraz phishingiem, sprawdzając w czasie rzeczywistym 
wszystkie otwierane, 



 

    

uruchamiane i zapisywane zbiory, pliki pobierane z Internetu oraz 
pocztę elektroniczna. Ochronę 
w czasie rzeczywistym uzupełniać ma skaner uruchamiany na zdanie lub 
według 
harmonogramu. 
- wyposażony ma być w zaawansowana analizę heurystyczna 
pomagającą wykrywać nowe wirusy 
niesklasyfikowane jeszcze przez światowe laboratoria. 
- silnik skanujący ma wykorzystywać technologie skanowania pro 
aktywnego. 
- ma zapewniać niskie obciążenie zasobów komputera. 
- skanowanie komunikacji szyfrowanej w protokołach HTTPS i POP3S 
- umożliwiać zarządzanie produktem z poziomu zdalnej konsoli 
administracyjnej dostępnej w języku polskim (konfiguracja produktu, 
kontrola nad zainstalowana aplikacja, menader powiadomień, zdalna 
instalacja,  centralne monitorowanie wykrytych zagrożeń) 
- wznowienie 104 licencji 
- nowych 16 licencji 
- platforma systemowa: Windows XP, 7, 8, 10, Vista, 7, Mac OS X 10.5x 

7.  stół klubowy Wymiary: głębokość 80 cm +/- 5 cm, szerokość 160 cm +/- 5 cm, 
wysokość 76 cm +/- 5 cm 
Blat: płyta meblowa 28 mm +/- 5mm, okleina PCV 2 mm,  
Konstrukcja: stalowa spawana, malowana, profil kwadratowy 40x40 
mm, 
Stopki: z możliwością regulacji poziomu 
Kolor: buk  

3 szt. 

8.  krzesło rozkładane Wykonanie: lity buk, bejca, malowane na kolor: buk 
Szerokość siedziska: 38 cm +/- 2 cm 
Głębokość siedziska: 33 cm +/- 2 cm 
Wysokość siedziska: 46 cm +/- 2 cm 
Funkcje: składane 

30 szt. 

9.  sofa Wymiary: wysokość 90 cm +/- 5 cm, głębokość 86 cm +/- 5 cm, 
szerokość 196 +/- 5 cm, 

 3 szt. 



 

    

Funkcja spania: tak 
Poduchy luźne: 4 szt. 
Konstrukcja szkieletu: drewno iglaste, drewno liściaste 
Tapicerka siedziska: tkanina 
Wykonanie siedziska: pianka, sprężyny faliste 
Tapicerka obicia: tkanina 
Wykonanie oparcia: Pianka 
Wypełnieni poduszek: granulat 
Nogi/stopki: tworzywo i metal 
Tapicerka: tkanina w kolorze – brąz   

10.  szafa ubraniowa Szafa na okrycia wierzchnie 
Półka: 1 szt., 
Drążek na wieszaki: 1 szt., 
Wymiary: wysokość 193 cm +/- 5 cm, głębokość 56 cm +/- cm, szerokość 
90 cm +/- 5 cm, 
Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 
Wykończenie korpusu: laminat 
Konstrukcja półki: płyta meblowa 
Konstrukcja frontów: płyta MDF 
Wykończenie frontów: folia PCV 
Nogi: tworzywo sztuczne 
Kolor: buk 

1 szt. 

11.  szafka na buty Wymiary: wysokość 87 cm +/- 5 cm, szerokość 60 cm +/- 5 cm, 
głębokość 28cm +/- 5 cm 
materiał: metal, tworzywo, tkanina wodoodporna 
ilość miejsc na buty: 12  
bez drzwiczek 

1 szt. 

12.  wieszak wiszący z lustrem Panel ubraniowy z lustrem 
Konstrukcja korpusu: płyta meblowa 
Wykończenie korpusu: laminat w kolorze buk 
Ilość wieszaków:  15 szt. 
Lutro wielkość: 60x120 cm 

1 szt. 

13.  lodówka z pakietem Wymiary: wysokość 185 cm +/-  5 cm, szerokość 60 cm +/- 5 cm, 1 szt. 



 

    

ubezpieczenia na 5 lat głębokość 64 cm +/- 5 cm 
Położenie zamrażarki: na dole 
Bezszronowa: pełny No Frost  
Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: No Frost 
Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika: No Frost 
Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak 
Sterowanie: elektroniczne 
Klasa energetyczna: A+ 
Pojemność użytkowa chłodziarki: 210 – 225 L 
Pojemność użytkowa zamrażarki: 80 - 100 L 
Półki: wykonane ze „szła bezpiecznego”  
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

14.  zamrażarka z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: wysokość 125 cm +/- 5 cm, szerokość 58 cm +/- 5 cm,  
głębokość 60 cm +/- 5 cm, 
Kolor: biały 
Regulowany termostat: tak 
Zmiana kierunku otwierania drzwi: tak 
Klasa energetyczna: A+ 
Pojemność: 140 – 168 L 
Szuflady: przeźroczyste i/lub białe z tworzywa sztuczne 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

15.  piekarnik z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: szerokość 60 cm +/- 5 cm, wysokość: 60 cm +/-5 cm, 
głębokość 60 cm +/- cm 
Klasa energetyczna: A 
Pojemność: 65-72 cm 
Sterowanie: elektroniczne chowane pokrętła 
Programator pracy piekarnika: elektroniczny 
Grill: tak 
Termoobieg: tak  
Typ prowadnic: teleskopowe – jeden poziom 
Bezpieczeństwo użytkowania: zimne drzwi 
Kolor: srebrny lub inox 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 



 

    

16.  kuchenka – płyta grzewcza 
indukcyjna z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: szerokość: 59 cm +/- 5 cm, wysokość: 5 cm +/- 1 cm, 
głębokość: 52 cm +/- 3cm 
Kolor: czarna 
Napięcie zasilania: 230V, 400V 
Pola grzewcze: 4  
Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne – dotykowe 
Wykonanie płyty grzewczej: ceramiczne szlif z przodu 
Bezpieczeństwo użytkowania: blokada przed zmianą ustawień 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

17.  zmywarka z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Wymiary: szerokość 60 cm +/- 5 cm, wysokość 85 cm +/- 5 cm, 
głębokość 60 cm +/- 5 cm, 
Kolor: srebrny 
Wyświetlacz elektroniczny LED diodowy 
Wskaźnik braku soli: tak 
Wskaźnik braku nabłyszczacza: tak 
Mycie sztućców: koszyk 
Klasa energetyczna: A++ 
Pojemność: 12 kompletów 
Zużycie wody: 9,5 litra 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

18.  ekspres ciśnieniowy do kawy 
z pakietem ubezpieczenia na 

5 lat 

Typ ekspresu: automatyczny 
Ciśnienie: 15 barów 
Stosowanie kawy: ziarnista, mielona 
System spieniający mleko: dysza spieniająca z regulacją emisji pary 
Regulacja mocy kawy: tak 
Wbudowany młynek: tak 
Pojemność zbiornika na wodę: min. 1,7 l 
Pojemność zbiornika na kawę: min. 250 g 
Sterowanie: elektroniczne 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 
 

1 szt. 

19.  wyciskarka do soków 
wolnoobrotowa z pakietem 

Typ: pionowa 
Moc: min. 150 W 

1 szt. 



 

    

ubezpieczenia na 5 lat   Funkcje dodatkowe: przygotowanie lodów i shaków, przygotowanie 
przecierów, zabezpieczenie przed przegrzaniem 
Wyposażenie: pojemnik na miąższ, pojemnik na sok, książka z 
przepisami 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

20.  czajnik elektryczny z 
pakietem ubezpieczenia na 5 

lat 

Typ: Czajnik elektryczny stacjonarny 
Moc” min. 2 500W.  
Pojemność: min. 4 l.  
Funkcje dodatkowe: regulacja temperatury wody, wskaźnik wody, 
wbudowany filtr wody 

Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

21.  robot kuchenny planetarny z 
blenderem z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Moc silnika: min. 1500 W 
Pojemność misy roboczej: min. 6 l 
Pojemność kielicha: min. 1,5 l 
Praca pulsacyjna: tak 
Miksowanie: tak 
Rozdrabnianie-siekanie: tak 
Mieszanie: tak 
Ubijanie piany: tak 
Mielenie mięsa: tak 
Krojenie na plastry: tak 
Tarcie ziemniaków: tak 
Zagniatanie ciasta: tak 
Tarcie na wiórki: tak 
Wyciskanie soku z cytrusów: tak 
Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

22.  gofrownica z pakietem 
ubezpieczenia na 5 lat 

Liczba i kształt gofrów: 2 prostokąty 
Moc: min. 1200 W 
Regulacja temperatury: tak 

Nieprzywieralna powłoka płytek: tak 

Pakiet ubezpieczenia na 5 lat 

1 szt. 

23.  garnki i patelnie Garnki: 9 elementów ze stali nierdzewnej i szkła, do mycia w 
zmywarce: 
Rondel z pokrywą Ø 16 cm/ 1,5 l – 1 szt. 

Garnek z pokrywą Ø 18 cm/ 2 l – 1 szt. 
Garnek z pokrywą Ø 20 cm/ 3,0 l– 1 szt. 
Garnek z pokrywą Ø 24 cm/ 5,0 l – 1 szt. 

1 komplet 



 

    

Naczynie do gotowania na parze Ø 16X18X20cm – 1 szt. 
Patelnie 3 szt.: 20/24/28 cm 
Powłoka: Ceramiczna 
Uchwyt: Drewno bukowe / silikon 
Ilość elementów: 3 

24.  zastawa stołowa  Zastawa stołowa wykonana z wysokiej jakości porcelany.  
Produkt można myć w zmywarce 
Produkt można stosować w kuchence mikrofalowej 
Dzięki dodatkowej warstwie szkliwa produkt zachowuje połysk na 
długie lata. 

Porcelana wyjątkowo odporna na uszkodzenia dzięki wzmacnianym 
krawędziom. 

Skład Produktu: 
12 Sztuk Talerza Obiadowego Płytkiego 31 cm 
12 Sztuk Talerza Śniadaniowego Płytkiego 25 cm 
12 Sztuk Talerza Deserowego Płytkiego 23 cm 
12 Sztuk Talerza Obiadowego Głębokiego 25 cm 
12 Sztuk Bulionówki 400 ml 
12 Sztuk Spodka pod bulionówkę 21,5 cm 

12 Sztuk Filiżanki 200 ml 
12 Sztuk Spodka pod Filiżankę 20,5 cm 
12 Sztuk Kubka 300 ml ; 

2 Sztuki Salaterki 23 cm 
2 Sztuki Salaterki 18 cm W 
1 Sztuka Półmiska 40 cm 
1 Sztuka Półmiska 36 cm 

1 Sztuka Rawierki 25 cm 
1 Sztuka Sosjerki 400ml 
1 Sztuka Imbryka do Kawy 1200ml 
1 Sztuka Cukiernicy 250 ml 
1 Sztuka Dzbanka do mleka 250 ml. 
Zestaw sztućców  

Idealnie gładkie i ze szlachetnym połyskiem pięknie komponują się z 
elegancką zastawą stołową. 

Wykonane z najwyższej jakości stali nie¬rdzewnej 18/10. Całość 
zapakowana jest w elegancką walizkę 
Skład kompletu: 
12 x nóż 23 cm 
12 x łyżka 20 cm 

12 x widelec 20 cm 
12 x łyżeczka do herbaty 14 cm 

3 komplety 



 

    

12 x widelczyk do ciasta 15,5 cm 
1 x łyżka do serwowania 19,5 cm 
1 x łyżka do sałaty 21 cm 
1 x widelec do sałaty 24 cm 
2 x łyżka serwingowa 21 cm 
1 x łyżeczka do cukru 14 cm 
2 x widelec do mięs 15,2 cm 

1 x łopatka do ciasta 25,5 cm 
1 x szczypce do cukru 
1 x chochelka do sosu 17 cm 
1 x chochelka do zupy 26 cm 

Można myć w zmywarkach 
Gwarancja producenta 24 miesiące 

25.  akcesoria kuchenne Sitka 200 mm x 4 szt. 
Durszlak stal nierdzewna 3,5 l x 2 szt. 
Przesiewacz do mąki 0,5 l x 1 szt., 
Sitko do zaparzania ziół o średnicy 45mm x 10 szt.  
Lejki kuchenne, różne rozmiary x 5 szt. 
Wkładka do gotowania na parze 5 l x 1 szt. 

Sitko do gotowania ryżu okrągłe stal nierdzewna 13 cm x 1 szt., 
Zestaw przyrządów kuchennych miski i miarki komplet: miska 4,5 l, 
durszlak 3 l, sitko  1,65 l, miska mniejsza - 0,5l. miarki: 250 ml, 125 

ml, 85 ml, 60 ml, 5 i 15 ml, materiał: polipropylen 
Formy do ciast metalowe 3 szt. okrągłe (23 cm, 24 cm, 26 cm), 3 szt. 
prostokątne x 6 szt.  
Szpatule silikonowo-drewniane (Pędzelek silikonowy, drewniana rączka 

1 szt., Łyżka drewniana z otworami 1 szt.,; Łopatka silikonowa z 
drewnianą rączką 1 szt., łyżka silikonowa z drewnianą rączką 1 szt.) 2 
komplety 
Tłuczek do ziemniaków stal nierdzewna – 1 szt.,  
Tłuczek do mięsa wykonany z aluminium – 1 szt., 
Młynek mechaniczny do przypraw stal nierdzewna – 4 szt.,  

Młynek mechaniczny do orzechów – 1 szt. 
Solniczki i pojemniki na przyprawy komplet szklane - 1 komplet, 

kieliszki na jajka ceramiczne białe: 25 sztuk,  
Tarka do owoców  szklana x 4 szt.,  
Szatkownica do warzyw z pojemnikiem – 1 szt., 
Forma do pieczenia babeczek 12 mufinek x 3 szt.,  
Silikonowe formy do pieczenia i smażenia x  30 szt., 

1 komplet 

26.  tekstylia kuchenne Ścierki kuchenne 100 szt.  1 komplet 



 

    

Kolor: biały 
Rozmiar: 50x70 cm 
Materiał: 100% bawełna 
Rękawice kuchenne 10 kompletów 
Rękawice chroniące przez poparzeniem z magnesem 
Materiał: poliester 90%, bawełna 10%, z nadrukami  
Komplet: rękawica prawa i lewa  

27.  wózek do sprzątania Wózek do sprzątania z dwoma wiaderkami o pojemności min. 15 l 
 Prasą do wyciskania mopów : tak 
Metalowym uchwyt prowadzący: tak 
Uchwyt na worek o pojemności 120 litrów: tak 
Metalowym koszyk na środki czystości: tak 
Konstrukcja wózka:  stal chromowanej 
Gumowe kółka samo skrętne : tak 

1 szt. 

 


