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Specyfikacja techniczna 
Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu i oprogramowania 

 

L.p. Rodzaj opis 
Ilość 
sztuk 

1.  
Oprogramowanie do nauki 

czytania 

Program alfabet i nauka czytania. W programie znajdują się ćwiczenia, które uczą alfabetu oraz czytania i 
pisania. Wymagania sprzętowe: Windows 95/98/ME/2000/XP/7, pamięć: 16 MB, napęd: 4 x lub szybszy, karta 
dźwiękowa wymagana. 
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2.  
Oprogramowanie do nauki 

ortografii 

Ortografia – edukacja, Ortografia z Bolekiem i Lolekiem 
Wymagania sprzętowe: 
Windows 95/98/ME/2000/XP/7, pamięć 32 MB , napęd: 4 x lub szybszy, karta dźwiękowa wymagana 
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3.  
Oprogramowanie dla 

dyslektyków 

Program Dyslektyk 2, Sposób na dysleksję – Programy do stosowania w terapii pedagogicznej w zakresie 
dysleksji oraz ogólnorozwojowe dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII, zawierający zestawy zadań, gier, 
zabaw. 
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4.  Multimedialny słownik Multimedialny słownik ortograficzny i języka polskiego, ewentualnie wyrazów obcych. 3 

5.  Multimedialna encyklopedia  Encyklopedie w formie multimedialnej. 7 

6.  komputer 

Procesor: 
Liczba rdzeni 2 
Częstotliwość procesora 3,3 GHz 
Pamięć podręczna procesora 3 MB 
Wydajność w teście CPU PassMark co najmniej 3000 pkt 
Pamięć RAM: 
4 GB DDR3; 
Karta graficzna: 
zintegrowana 
Pozostałe: 
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Dysk twardy: 250GB SATA; 
Zintegrowana karta dźwiękowa; 
Lan 10/100/1000mbps 
4xUSB 3.0, LAN; 
 
Oprogramowanie: 
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Pro 64bit lub równoważny. 
Licencja i oprogramowanie musi być nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nieaktywowane. 
System preinstalowany na dysku ze wszystkimi sterownikami i partycją recovery - gotowy do pracy 
Kryteria równoważności: 
taka sama funkcjonalność, wydajność, architektura, ergonomia systemu, 
dokonywanie darmowych aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych 
poprawek; 
dokonywanie uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet; 
wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych 
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, 
standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi; 
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca 
systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 
Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem 
rozwiązania problemu z komputerem; 
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, 
usługi katalogowe; 
Możliwość przywracania plików systemowych. 

7.  mikroskop 

Mikroskop optyczny, 
powiększenie do 640x 
okular 10x 16x, 
mikro wylęgarnia, przyrząd do ciecia preparatów, 2 szkiełka z 6 preparatami, 4 fiolki, 2 menzurki 10 ml, 12 
szkiełek podstawowych, 12 szkiełek nakrywkowych, lupę o powiększeniu 3x 6x, szalka Petriego ze szkłem 
powiększającym, pęseta, igła, szpatułka, mieszadełko, skalpel, nożyczki, pipetka 

1 

8.  radioodtwarzacz 
Moc 2x1W 
Standardy odtwarzania: CD, CD-R, CD-RW, MP3 
Radio: analogowe, FM 
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9.  Program komputerowy Porusz umysł 1 

 


