
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 09/ 2018 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania na dostawę przełączników sieciowych 3 szt., montaż szafy 

serwerowej wraz z wyposażeniem oraz dostawa 34 szt. komputerów przenośnych dla 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie - 

zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto, Dostawa realizowana w ramach projektu „Akademia 

umiejętności i kompetencji”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. 

 

Zadanie częściowe nr 1: Dostawa przełączników szt. 3 i montaż szafy 

serwerowej z wyposażeniem.  

Przełącznik szt. 3  

1. Obudowa 

Przełącznik musi posiadać obudowę wolnostojącą, umożliwiająca montaż w 19-calowym stelażu 

telekomunikacyjnym (standard EIA) lub w specjalnej szafce na sprzęt (akcesoria montażowe w 

komplecie) 

2. Ilość portów  

- min 48 portów RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 

100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: pół lub pełny 

duplex; 1000BASE-T: pełny duplex; 

- min 4 stałe porty Gigabit Ethernet SFP 

3. Zarządzanie  

Musi mieć możliwość zarządzania za pomocą: 

- http 

- zarządzanie poza pasmem (poprzez złącze RS-232C lub MicroUSB) 

- CLI,  

- SNMP (v1, v2c, v3) 

- IEEE 802.3 Ethernet MIB 

- Repeater MIB 

- Ethernet Interface MIB 

-Musi mieć możliwość przypisywania dowolnych nazw do portów 

4. Zarządzanie jakością (QoS)  



 
 

- Musi obsługiwać Flow Control; 

- Musi obsługiwać Class of Service (CoS) 

- Musi umożliwiać ustalenie priorytetów w oparciu o numery portów TCP/UDP 

5. Parametry 

Warstwa przełączania: 2 

Przepustowość: min. 76 Mpps 

Prędkość przełączania: min. 104 Gbps 

 

Opóźnienia: Dla 100Mbps nie więcej niż 7,4 µs;  

Dla 1000Mbps nie więcej niż 2,3 µs;  

Wielkość tablicy MAC: min. 16tys 

Obsługa ramek Jumbo: Min 9220b 

Pamięć: Co najmniej 256MB DDR3, min. 128MB flash;  

6. Funkcje warstwy 2 

Musi obsługiwać następujące protokoły: 

- Spanning Tree (802.1d),  

- Rapid Convergence Spanning Tree (802.1w),  

- Muliple Spanning Trees (802.1s)   

- Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (RPVST+)  - kompatybilny z PVST+ 

- Musi mieć możliwość zapewnienia pojedynczego adresu IP dla zarządzania co najmniej 16 

urządzeniami  

- Ilość obsługiwanych Vlanów: min. 4094 indentyfikatorów 

min. 512 sieci VAN 

- Musi mieć możliwość tworzenia list dostępowych ACL  

Agregacja portów: zgodna z 802.3ad LACP 

7. Bezpieczeństwo  

Musi obsługiwać: 

-     uwierzytelnianie oparte na sieci WEB 

-      uwierzytelnianie opartę na MAC adresie 

-      uwierzytelnianie oparte na IEEE802.1X 

- Radius/HWTACACS,  



 
 

- SNMPv3,  

- SSL,  

- SSHv2,  

- Mac address lockout 

- STP BPDU Port Protection  

- STP root guard 

- DHCP Protection,  

- Secure FTP,  

- Port security,  

- Secure management access 

- Protected ports CLI 

- dynamic ARP protection,  

- dynamic IP lockdown 

- IP source guard,  

 

8. Monitorowanie  

Musi obsługiwać: 

- RMON (4 grupy: statistics, history, alarm, events),  

- sFlow (RFC 3176),  

- Port mirroring 

9. Pozostałe funkcje  

Przełącznik musi dodatkowo obsługiwać: 

- funkcję Dual Flash Images – pierwotne i wtórne pliki systemu operacyjnego do tworzenia kopii 

zapasowych podczas aktualizacji; 

- MLD snooping 

- Dual stack (Ipv4/Ipv6) 

- GARP VLAN Registration Protocol 

- LLDP-MED 

- LLDP 

- LLDP-CDP compatibility 

- Voice VLAN 



 
 

- IEEE 802.3az 

- maksymalny pobór mocy nie może przekraczać 60W 

 

10. Oprogramowanie: Urządzenie musi mieć zapewnione bezpłatne aktualizacje przez cały okres 

posiadania sprzętu - dostępne na stronie producenta 

11. Gwarancja i serwis: Dożywotnia gwarancja producenta zapewniająca dostarczenie sprawnego 

sprzętu na podmianę na następny dzień roboczy po zgłoszeniu awarii . 

 Informacje dodatkowe: 

- Wszystkie przełączniki muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta. 

- Wszystkie przełączniki muszą być fabrycznie nowe 

 

Zamawiający posiada szafę serwerową excel environ wr 12u. Wykonawca będzie zobowiązany do 

zamontowania tej szafy oraz zamontowania w niej 4 patch paneli, które wymontuje z innej szafy 

serwerowej, którą posiada Zamawiający, Wykonawca doprowadzi sieć do zamontowanej szafy. 

 

 

Zadanie nr 1 Dostawa komputerów typu notebook szt. 34  

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja 

programistyczna. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz 

numer katalogowy oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną 

identyfikację oferowanej konfiguracji u producenta komputera. 

2.  Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka 

antyrefleksyjna Anti-Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits  

3.  Obudowa W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan zasilania oraz 

pracę dysku twardego.    

4.  Chipset Dostosowany do zaoferowanego procesora  

5.  Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w 

interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  

6.  Procesor Procesor wydajnościowo osiągający wynik co najmniej 3100 pkt w teście 

SysMark w kategorii PassMark CPU Mark, według wyników opublikowanych na 

stronie http://www.cpubenchmark.net (wynik musi się znajdować na stronie 

http://www.cpubenchmark.net pomiędzy terminem ogłoszenia postępowania a 

terminem składania ofert) 

7.  Pamięć operacyjna Min 8GB, rodzaj pamięci DDR4, min. 2133MHz.  

8.  Dysk twardy Min 240GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 

systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. 

Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD 

http://www.cpubenchmark.net/
http://www.cpubenchmark.net/


 
 

oraz 2,5”. 

9.  Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu 

dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory 

Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci. 

10.  Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany 

mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych 

klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do 

natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), kamera 

HD720p  

11.  Karta sieciowa 10/100/1000 – RJ 45  

12.  Porty/złącza Minimalna ilość: 2xUSB 3.1,1xUSB 2.0 złącze słuchawek i złącze mikrofonu 

typu COMBO, HDMI,VGA, RJ-45, czytnik kart multimedialnych (min. 

SD/SDXC).  

13.  Klawiatura Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym.  

14.  WiFi  Wbudowana karta 802.11 a/b/g/n/ac 

15.  Bluetooth Tak, wersja minimum 4.1 

16.  Napęd optyczny Nagrywarka DVD wbudowany  

17.  Bateria Bateria – pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut 

18.  Zasilacz Zasilacz zewnętrzny max. 65W  

19.  BIOS   Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 

twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 

następujących informacji: 

- wersji BIOS  

- nr seryjnym komputera 

- ilości pamięci RAM 

- typie procesora 

     

Administrator z poziomu  BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych 

czynności:  

 

- Możliwość ustawienia hasła dla twardego dysku 

- Możliwość ustawienia hasła Administratora oraz użytkownika 

- Możliwość ustawienia kolejności bootowania 

- Możliwość włączania/wyłączania WiFi 

- Możliwość włączania/wyłączania wirtualizacji 
 

Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT 

20.  Certyfikaty i 

standardy 

- Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) 

 ENERGY STAR min. 6.1 

- Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) 

- Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 
dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych 
w postaci oświadczenia producenta jednostki 



 
 

21.  Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową max 2 kg, grubość notebooka nie 

przekraczająca 27mm 

22.  Szyfrowanie Komputer wyposażony w moduł TPM 2.0 

23.  System operacyjny  W polskiej wersji językowej  spełniający co najmniej następujące wymagania 

poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu 

tablet lub monitorach dotykowych 

2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym 

modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 

3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym 

polskim i angielskim 

4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji 

pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów 

klawiaturowych lub GUI. 

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki 

Internetowe 

6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików 

różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, 

poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na 

konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: 

menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 

8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 

9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych 

(np. słabo widzących). 

11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez 

mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 

12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu 

peer-to-peer. 

13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu 

operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o 

minimum 4 miesiące. 

14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont 

użytkowników. 

15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w 

chmurze. 



 
 

16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko 

do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 

17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych 

znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym 

urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu 

użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 

18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia 

sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów 

(ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą 

niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); 

automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego 

przywrócenia wersji wcześniejszej. 

21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio 

zapisanej postaci. 

22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego 

z pozostawieniem plików użytkownika. 

23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń 

peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów 

identyfikacyjnych sprzętu)." 

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 

25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z 

wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 

26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z 

działaniem systemu operacyjnego. 

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami 

zapory i regułami IP v4 i v6. 

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system 

operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii 

bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami 

zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 

29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby 

automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie 

bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a 

niezarządzanymi. 

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o 

certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu 

oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 

32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu 



 
 

TPM 

33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy 

odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 

34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure 

Boot) 

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez 

wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na 

zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

38. Mechanizmy logowania w oparciu o: 

a. Login i hasło, 

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), 

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o 

certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 

d. Certyfikat/Klucz i PIN 

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji 

roboczej. 

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia 

aplikacji działających we wskazanych środowiskach 

42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera 

poleceń 

Zamawiający dopuszcza  system w polskiej przeznaczony dla sektora 

edukacyjnego. 

24.  Gwarancja 36 miesięcy gwarancji PRODUCENTA On Site w miejscu użytkowania sprzętu 

– wymagane dostarczenie wraz z dostawą dokumentów sygnowanych przez 

producenta o spełnieniu tego wymogu 

25.  Wsparcie 

techniczne 

producenta 

- możliwość weryfikacji u producenta konfiguracji fabrycznej zakupionego 

sprzętu  

- możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji 

- możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego 

numeru seryjnego 

- Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowany przez Producenta 

lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. 

26.  Stacja dokująca Zamawiający wymaga dostarczenie do każdego notebooka stacji dokującej 



 
 

wyprodukowanej i sygnowanej przez producenta oferowanego laptopa 

posiadającej minimum złącza: 

- 2 x USB 3.0, 

- 1 x USB 2.0 

- VGA, 

- HDMI 

- RJ-45  

27.  Dodatkowe 

urządzenie 

wskazujące 

Mysz wyprodukowana i sygnowana przez producenta oferowanego komputer 

28.  Oprogramowanie 

edukacyjne - pakiet 

Zamawiający wymaga licencji bezterminowej, dopuszcza oprogramowanie do 
użytku edukacyjnego 
 
1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:  
a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością 
przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski  
b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom 
nieposiadającym umiejętności technicznych  
c. Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową 
(Active Directory działającą u Zamawiającego) – 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.  
2.Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów 
elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:  
a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,  
b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Tabelą B1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)  
c. umożliwia wykorzystanie schematów XML  
d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny zgodnie z Tabelą A.1.1 
załącznika 2 Rozporządzenia w sprawie minimalnych wymaganiach dla 
systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)  
3.Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do 
potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję 
odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.  
4.W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne 
umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i 
aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy)  
5.Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. 
6.Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:  

a. Edytor tekstów  

b. Arkusz kalkulacyjny  

c. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji  

d. Narzędzie do tworzenia i wypełniania formularzy elektronicznych  

e. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych  

f. Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych  

g. Narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, 



 
 

kalendarzem, kontaktami i zadaniami)  

h. Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek 

odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.  

i. Narzędzie komunikacji wielokanałowej stanowiące interfejs do systemu 

wiadomości błyskawicznych (tekstowych), komunikacji głosowej, komunikacji 

video.  

7.Edytor tekstów musi umożliwiać:  
a. Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka 
polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz 
funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty  
b. Wstawianie oraz formatowanie tabel  
c. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych  
d. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele 
przestawne)  
e. Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków  
f. Automatyczne tworzenie spisów treści  
g. Formatowanie nagłówków i stopek stron  
h. Sprawdzanie pisowni w języku polskim  
i. Śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników  
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności  
k. Określenie układu strony (pionowa/pozioma)  
l. Wydruk dokumentów  
m. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych 
pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania 
informacją prywatną  
n. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub 
Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji 
wszystkich elementów i atrybutów dokumentu  
o. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji  
p. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego 
formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów 
Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku 
XML w zgodzie z obowiązującym prawem.  
q. Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych 
narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku 
z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z 
wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa. Wymagana jest dostępność do 
oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających 
wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające 
zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i 
Prawnych.  
8.Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:  
a. Tworzenie raportów tabelarycznych  
b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych  
c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz 
formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, 
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.  
d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze 
kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, 
webservice)  
e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i 
webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę 
wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych  
f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę 
wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych  



 
 

g. Wyszukiwanie i zamianę danych  
h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego  
i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie  
j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie 
czynności  
k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem  
l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.  
m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą 
oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z 
uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i 
makropoleceń.  
n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed 
wprowadzaniem modyfikacji  
Wymagane przekazanie zamawiającemu wszelkich atrybutów legalności 

dostarczanego oprogramowania  - za takie uważane jest też przekazanie 

pliku licencyjnego wygenerowanego przez producenta lub 

autoryzowanego polskiego przedstawiciela programu 

 


