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ZSCL – szkoła XXI wieku 

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: 
XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2. 

Infrastruktura kształcenia zawodowego dla poddziałania: 12.2.2. 
Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT 

 
Załącznik nr 8 

 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

 
 

Opis równoważności 
 
Microsoft Windows 10 Pro PL 64-bit: 
Parametry równoważności: 

 Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami 
licencjonowania producenta oprogramowania; 

 Interfejsy użytkownika dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim; 
 Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, 

wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; 
 Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu 

operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z 
możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z 
poprawek są już zainstalowane; 

 Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany 
przez administratora systemu Zamawiającego; 

 Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 
operacyjnego; 

 Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 
zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  

 Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 
zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami; 

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

 Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim; 
 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); 
 Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest komputer; 
 Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający 

rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; 
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 Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i 

dla wskazanych aplikacji; 
 Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz 

aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe; 
 Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; 
 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; 

 Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 
definiujących ustawienia zarządzane w sposób centralny; 

 Mechanizmy logowania w oparciu o: Login i hasło, Karty z certyfikatami (smartcard), 
Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM); 

 Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu; 
 Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869); 
 Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy 

transportowej IPsec; 
 Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i 

ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 
 Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 

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

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; 
 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; 

 Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku 
dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie 
zapasowe; 

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

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

kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; 
 Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci; 
 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); 

 Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą 
polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu); 

 Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z 
uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych; 

 Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania 
ograniczonego do danych użytkownika; 
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 Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością 

centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania 
dysków przenośnych; 

 Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do 
szyfrowania partycji w usługach katalogowych; 

 Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu 
operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 
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Windows Server Standard 2012 R2 EDU MOLP 
Parametry równoważności: 

 Współpraca z procesorami o architekturze x86-64.  
 Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bitowych i 64-bitowych na dostarczonym systemie 

operacyjnym.  
 W ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze 

wyposażonym w 2 procesory; 
 Obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych); 
 Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego - co 

najmniej 4TB; 
 Obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w 

trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – 
natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu; 

 Praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory; 
 Zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na 

poziomie  Microsoft Windows Server 2012; 
 Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera 

DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej 
samej puli oferowanych adresów IP); 

 Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS; 
 Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP); 
 Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją 

dostępu w domenie Microsoft Active Directory; 
 Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.  
 W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania 

oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie 
zasobów sprzętowych serwera; 

 W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu 
operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych; 

 W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu 
operacyjnego; 

 Wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są 
dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie 
wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów); 
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Microsoft Windows 8 Pro PL 64-bit: 
Parametry równoważności. 

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

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

 Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych 
opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;  

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

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;  
 Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;  
 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)  
 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.  

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

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

 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.  

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

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

 Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi.  

 Wbudowany system pomocy w języku polskim;  
 Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;  
 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
 Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 

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

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

aplikacji;  
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 System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk 

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

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

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;  
 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;  

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

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

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

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

kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;  
 Możliwość przywracania plików systemowych;  
 Pełna obsługa Active X; 
 Wsparcie dla architektury 64 bitowej; 
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Microsoft Windows 7 Pro PL 64-bit: 
Parametry równoważności. 

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

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

 Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne 
aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych 
opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;  

 Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;  
 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;  
 Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, 

urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)  
 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.  

 Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz  
 aktualizowania systemu.  
 Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.  
 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.  

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

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

 Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 
zewnętrznymi.  

 Wbudowany system pomocy w języku polskim;  
 Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;  
 Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących);  
 Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw 

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

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

aplikacji;  
 System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk 

i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;  
 Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji  
 działających we wskazanych środowiskach;  
 Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;  
 Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;  
 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;  

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

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

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

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

kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;  
 Możliwość przywracania plików systemowych;  
 Wsparcie dla architektury 64 bitowej; 
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Pakiet biurowy Microsoft Office Standard 2016 MOLP  
Parametry równoważności: 

 całkowicie  zlokalizowany w języku polskim  interfejs, system komunikatów i podręcznej  
kontekstowej  pomocy technicznej (w tym także on-line) w pakiecie, 

 możliwość automatycznej instalacji komponentów (przy użyciu instalatora systemowego),   
 możliwość zdalnej instalacji komponentów, 
 możliwość prowadzenia dyskusji oraz subskrypcji dokumentów w sieci   z automatycznym 

powiadomieniem o zmianach w dokumentach, oraz publikowanie dokumentów wprost  
z komponentów pakietu np. arkusza kalkulacyjnego, 

 w systemach pocztowych - możliwość delegacji  uprawnień  do otwierania,  drukowania, 
modyfikowania i czytania załączanych dokumentów i informacji, 

 możliwość blokowania niebezpiecznej lub niechcianej poczty, 
 automatyczne przesyłanie poczty na podstawie reguł, automatyczne odpowiedzi, 

potwierdzanie dostarczenia do skrzynki adresata oraz potwierdzanie otwarcia poczty u 
adresata, 

 współpraca  z  systemem  MS  Exchange, w tym odbiór  poczty,  możliwość  udostępniania 
kalendarza dla innych użytkowników, 

 wsparcie dla formatu XML w podstawowych aplikacjach, 
 możliwość  nadawania   uprawnień  do   modyfikacji  i  formatowania   dokumentów  lub   ich 

fragmentów, 
 automatyczne wyróżnianie i aktywowanie hyperlinków w dokumentach podczas edycji i 

odczytu, 
 możliwość  automatycznego  odświeżania  danych  pochodzących  z  Internetu  w  arkuszach 

kalkulacyjnych, 
 możliwość   dodawania   do   dokumentów   i   arkuszy   kalkulacyjnych   podpisów   cyfrowych, 

pozwalających na stwierdzenie czy dany dokument/arkusz pochodzi z bezpiecznego źródła i 
nie został w żaden sposób zmieniony, 

 możliwość zaszyfrowania danych w dokumentach  i arkuszach  kalkulacyjnych zgodnie ze 
standardem CryptoAPI, 

 możliwość automatycznego odzyskiwania dokumentów i arkuszy kalkulacyjnych w wypadku 
odcięcia dopływu prądu, 

 prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach:.doc, .docx, 
xls,.xlsx, ppt, .pptx, .pps, .ppsx, w tym obsługa formatowania, wykonywanie i edycję makr oraz 
kodu zapisanego w języku Visual Basic for Application w plikach xls, xlsx, formuł, formularzy w 
plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010  bez utraty danych 
oraz bez konieczności reformatowania dokumentów, 

 prawidłowe otwieranie i zapisywanie plików o formatach doc, docx, xls, xlsx, .ppt, pptx. .pps, 
.ppsx bez utraty parametrów i cech użytkowych zachowane wszelkie formatowanie, 
umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i 
kolorów, działające makra, 

 prawidłowa współpraca zapis, odczyt z plikami danych programów pocztowych w formacie 
.pst oraz prawidłowy import z formatu .dbx,  

 arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: tworzenie raportów tabelarycznych, tworzenie 
wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, tworzenie arkuszy 
kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje 
matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na 
miarach czasu, 
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 tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych 

zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), 
 tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz 

wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, 
 narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać przygotowywanie 

prezentacji multimedialnych, które będą: prezentowanie przy użyciu projektora 
multimedialnego, drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, zapisanie jako 
prezentacja tylko do odczytu, nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji; 

 Narzędzie do tworzenia i pracy z lokalną bazą danych musi umożliwiać:  
 Tworzenie bazy danych przez zdefiniowanie:  

a) tabel składających się z unikatowego klucza i pól różnych typów, w tym tekstowych i 
liczbowych.  

b) relacji pomiędzy tabelami  
c) formularzy do wprowadzania i edycji danych  
d) raportów  

 Edycję danych i zapisywanie ich w lokalnie przechowywanej bazie danych  
 Tworzenie bazy danych przy użyciu zdefiniowanych szablonów  
 Połączenie z danymi zewnętrznymi, a w szczególności z innymi bazami danych zgodnymi 

z ODBC, plikami XML, arkuszem kalkulacyjnym. 
 wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego (edytor, arkusz klient poczty, 

kalendarz oraz program do prezentacji) muszą być integralną częścią tego samego pakietu, 
współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten 
sam jednolity sposób obsługi, 

 poprawna praca w systemach operacyjnych w które może być wyposażony zamawiany 
zestaw, tj. 64-bitowych z rodziny Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 lub równoważny, 

 w przypadku zaoferowanego oprogramowania równoważnego należy podać dokładną nazwę i 
wersję oferowanego produktu, 

 zamawiający nie dopuszcza zaoferowania pakietów biurowych, programów i planów 
licencyjnych opartych o rozwiązania chmury oraz rozwiązań wymagających stałych opłat w 
okresie używania zakupionego produktu.  

 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji na pojedyncze stanowisko (wraz z nośnikiem, 
naklejką legalizacyjną i pudełkiem) lub zbiorowego planu licencyjnego np. w modelu VLK, 
GOV, OPEN  itp. W przypadku zaoferowania zbiorowego planu licencyjnego wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wraz z licencją 12 sztuk nośników oprogramowania 
instalacyjnego.  
Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy pakietu biurowego oraz jego licencja 
pochodziły od tego samego producenta. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie licencji z 
prawem do przenoszenia na inne stanowisko, jak również dopuszcza licencje na pojedyncze 
stanowisko bez takiego prawa. 

 


