
 
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata  
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Załącznik nr 1c do SIWZ  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakupu i dostawa sprzętu elektronicznego dla Powiatu Świdnickiego w Świdniku/ 
Zespołu Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. 

 
Zamawiający: Powiat Świdnicki w Świdniku/ Zespół Szkół Nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku. 

 
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzęt elektroniczny. 
 
Dane do specyfikacji na zakup i dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektów współfinansowanych 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn.: 
 

L.p. Nazwa 
przedmiotu 
zamówienia 

Opis przedmiotu Ilość 

 

1. Pendrive 
 

pojemność: min. 64 GB, interfejs min USB 3.0, prędkość 
odczytu: min 100MB/s,  15 szt. 

2. 
Telefon/fax 
 

- do wewnętrznego podłączenia z innymi pracowniami 
dydaktycznymi, 
- kolor: czarny 

5 szt. 

3. 
Niszczarka - niszczy papier, karty kredytowe, zszywki, płyty CD 

- pojemność kosza min. 18 litrów (+/-10%) 
- z funkcją automatycznego start/stopu 

5 szt. 

4. 

Gilotyna - do przycinania papieru 
- noże wykonane z wysokiej jakości stali  
- format papieru: A4 
- maksymalna wydajność cięcia min. 15 kartek 

5 szt. 

5. 

Czytnik 
kodów 
kreskowych 

Czytnik bezprzewodowy 
Maksymalny zasięg odczytu kodów: min 100 cm 
Dostępne interfejsy: usb, ps/2 
Bateria: min 2150 mAh 

3 szt. 

6. 

Drukarka 
kodów 
kreskowych i 
etykiet  

Rodzaj wydruku: termiczny i termotransferowy 
Rozdzielczość: min 203 dpi 
Maksymalna szerokość etykiety: min 110 mm 
Interfejs: usb, ethernet 
W zestawie kompatybilna aplikacja do projektowania 
etykiet 

3 szt. 

7. 

Drukarka 
laserowa 
sieciowa ze 
skanerem i 
kopiarką A4 

funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, 
druk min. 33 str./min, 
rozdzielczość druku min. 600/600 dpi, 
automatyczny duplex, 
druk przez WiFi, 

3 szt. 
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rozmiar papieru: A4, 
skanowanie w rozdzielczości min. 600x600 dpi w kolorze, 
złącza USB, RJ-45, 
koszt wydruku  (pokrycie 5%) max 5gr/str (koszt 
oryginalnego tonera/deklarowana przez producenta tonera 
wydajność, 
w zestawie min 1 oryginalny toner (nie licząc tonera 
„startowego” dołączanego przez producenta drukarki) 

 
 
 
 
 


