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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do budynku Zespołu 

    Edukacji Technicznej w Łodzi przy ul. Wareckiej 41 - realizowana w ramach projektu 

    „W drodze do zawodowego sukcesu – zdobywamy nowe kwalifikacje i umiejętności”,    

    współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

2.   Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

      72268000-1 – Usługa dostawy oprogramowania  

   

3.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę oprogramowania, zgodnie  

z poniższymi  wymogami, parametrami technicznymi: 

 

Lp. Nazwa ilość opis 

1. System do roli serwera. 

Procesor Intel Xeon E-
2225 cpu 3,40 GHz – 4 
rdzenie 

( Windows server 2016 ) 

9 Wersja językowa Polska, Typ licencji Komercyjny, 
Elektroniczna wersja licencji, licencja na minimum 
2 lata, system operacyjny Windows, zastosowanie 
technologii Cloud, Ochrona „Zero Trust” 

funkcja roli serwera i bezpiecznego zarządzania 
systemem serwerowym. zintegrowany poziom 
bezpieczeństwa zapewniający ochronę systemu  
i danych w nim zawartych 

2. Oprogramowanie  
do obsługi komputera 
działający jako serwer 
plików oraz 
oprogramowanie 

( Windows Server 2016 
Essentials ) 

1 Wersja językowa Polska, Typ licencji Komercyjny, 
Elektroniczna wersja licencji, licencja na minimum 
2 lata, system operacyjny Windows, zarządzanie 
systemem poprzez obsługę interfejs, funkcja 
kreatora bez potrzeby udziału administratora, 
możliwość definiowania dostępu do aplikacji, 
funkcja automatycznego zapisywania na 
serwerze. 
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3. Program do tworzenia 
ilustracji technicznych  
i szkicowania.  

( CorelDRAW Technical 
Suite 2018 ) lub nowszy 

18 Program do tworzenia ilustracji technicznych  
i szkicowania, licencja na minimum 2 lata. 

Narzędzia do rzutów aksometrycznych, narzędzia 
do zaawansowanego wymiarowania, 
Udoskonalone tworzenie objaśnień, sterowanie 
skalą rysowania,  możliwość rysowania objaśnień, 
zawijanie obiektów wokół cylindrów, style 
obiektów i wzorce, edytor równań, prostowanie  
i interakcyjne dostosowywanie zdjęć, funkcja efekt 
dodaj perspektywę, stosowanie obwiedni do map 
bitowych, podgląd wektorowy z wykorzystaniem 
GPU, tryb rysowania symetrycznego, 
publikowanie w plikach PDF 3D 

4. Program do 
projektowania/rysowania 
graficznego  
( CorelCad2019 ) 

18  Program do projektowania graficznego/rysowania 
graficznego 2D i 3D. Aplikacja umożliwia 
otwieranie, edytowanie i udostępnianie plików  
w formacie .DWG, Wysokowydajny silnik CAD, 
narzędzia standardowe w branży, precyzyjne  
i kompleksowe narzędzia do kreślenia 2D i 
projektowania 3D, zaawansowana obsługa plików 
.DWG i grafiki CorelDRAW, elastyczne opcje 
dostosowywania i automatyzacji na PC, licencja 
na minimum 2 lata 

5. Program do edycji 
audio/ wideo ( Pinnacle 
Studio 22 Ultimate ) 

18 Program do edycji audio/wideo umożliwiający 
import nagrań z kamer 360 stopni oraz ich 
edytowanie, możliwość skorygowania kolorów 
dodania tła i grafiki, licencja na minimum 2 lata 

 

 

4.   

      Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie (wskazany w ofercie  

      Wykonawcy): 

      - maksymalny termin dostawy: 21 dni od dnia podpisania umowy, 

      - minimalny termin dostawy: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

 

5.  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę samodzielnie, bez udziału 

     podwykonawców.  
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6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie było fabrycznie nowe oraz  

    aby nie było używane. Oprogramowanie musi być oryginalne i licencjonowane zgodnie  

    z prawem. Zamawiający w tabeli określił minimalne, wymagane parametry techniczne 

    programów, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawcy zobowiązani 

    są do zaoferowania programów o parametrach nie gorszych niż wymagane. Ilekroć  

    w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o artykułach z podaniem znaków towarowych, 

   patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że Zamawiający dopuszcza 

   artykuły równoważne. Poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, nazw własnych 

   lub pochodzenia Zamawiający określa minimalne parametry techniczne, cechy użytkowe 

   oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne aby spełniały stawiane 

   wymagania, co Wykonawca jest zobowiązany wykazać składając ofertę. 

7. Wynagrodzenie należne wykonawcy musi obejmować całość kosztów związanych  

     z realizacją zamówienia, w szczególności koszty dostawy (zakupu) oprogramowania,  

     koszty transportu, koszty licencji, koszty instalacji. 


