
 
 

 

Nowy Kurzeszyn, 12.09.2019r. 

 

Antosiak Krzysztof – PHU „KRISSTAL” 

Nowy Kurzeszyn 5A 

96-200 Rawa Mazowiecka  

Dotyczy: „Wdrożenie przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę wyników prac B+R poprzez 

stworzenie innowacji produktowej rozładunku produktów półmasowych w systemie higienicznym 

dedykowanej dla przemysłu rolno-spożywczego” 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  

Działania: II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP 

Poddziałania: II.3.1: Innowacje w MŚP 

Konkurs numer: RPLD.02.03.01-IP.02-10-040/18 

Numer wniosku o dofinansowanie: RPLD.02.03.01-10-0030/18 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa z Wytycznych  

Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 

na dostawę zestawu komputerowego  

I. Zamawiający: 

Antosiak Krzysztof – PHU „KRISSTAL” 

Nowy Kurzeszyn 5A 

96-200 Rawa Mazowiecka  

NIP: 8351431178 

REGON: 100373778 

Tel: (+48) 601-324-527 

www.krisstal.com.pl 

 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu komputerowego o następujących parametrach 

technicznych: 

http://www.krisstal.com.pl/


 
Procesor zgodny z x64 – ośmiordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3.0 GHz, z technologią 

pozwalającą na automatyczne zwiększenie wydajności procesora (w przypadku znacznego 

obciążenia) do 4.7 GHz, pamięć cache co najmniej 12 MB lub procesor o równoważnej 

wydajności osiągający minimum 16000 punktów w tekście PassMark – CPU Mark. Jeżeli osiągi 

zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne, tj. na oficjalnych stronach producenta lub 

w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 

testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga 

wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark  

Pamięć RAM nie mniejsza niż 32GB 

DYSK SSD o pojemności co najmniej 500GB 

Karta graficzna taktowana zegarem co najmniej 1.2 GHz z pamięcią minimum 8 GB, uzyskująca 

w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 10000. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty 

graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach 

niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na 

własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany 

wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark.  

Monitor LCD co najmniej 24 cale 

Napęd DVD/BluRAY 

Obudowa co najmniej  z 6 gniazdami USB 

Zasilacz co najmniej 600W 

UPS co najmniej 500W 

Klawiatura bezprzewodowa 

Mysz bezprzewodowa 

Dysk zewnętrzny co najmniej 4TB 

Antywirus z licencją na co najmniej rok 

System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL lub równoważny – opis 

kryteriów równowartości zawarty został na końcu niniejszego dokumentu  

Pakiet biurowy Microsoft Office Home and Business lub równoważny 

Urządzenie wielofunkcyjne: kolorowe drukowanie i skanowanie w formacie A3 i A4; podajnik 

dokumentów z funkcją odwracania w standardzie; urządzenie z podajnikiem oryginałów 

umożliwiającym automatyczne skanowanie dokumentów zadrukowanych obustronnie, 

minimalna pojemność tego podajnika to 50 arkuszy;  proces kopiowania: elektrostatyczny 

laserowy, tandem; prędkość druku A4 co najmniej 22 kopii/minutę; prędkość druku A3 co 

najmniej 14 kopii/minutę; rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600 dpi; rozdzielczość 

drukowania co najmniej 1800x600 dpi; rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600 dpi; tryby 

skanowania: PDF, JPEG, TIFF, Kompaktowy PDF, Szyfrowany PDF, XPS, Kompaktowy XPS. 

Dysk HDD o pojemności co najmniej 2TB 

 

Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami. Wszelkie 

odstępstwa od wymienionych powyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione 

pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych. Urządzenie musi być fabrycznie nowe. Wszędzie gdzie 

użyto nazw własnych, towarów, certyfikatów lub wskazujących na rozwiązania konkretnych firm, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.  



 
 

III. Harmonogram realizacji zamówienia: 

1. Składanie ofert: do 20.09.2019 roku do godz. 10:30:00. Otwarcie ofert: 20.09.2019 roku o godz. 

12:00, wybór oferenta. Podpisanie umowy z wykonawcą. 

2. Miejsce dostawy: Nowy Kurzeszyn 1E, 96-200 Rawa Mazowiecka  

3. Termin dostawy (realizacji umowy): przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do 

wyznaczonego miejsca dostawy do 31.10.2019 r.  

4. Oferty należy sporządzić w języku polskim w oparciu o parametry techniczne określone w 

zapytaniu.  

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu: 

1. Oferta powinna zawierać: pełną nazwę oferenta, adres, numer telefonu, NIP, datę sporządzenia 

oferty, termin realizacji zamówienia, datę ważności oferty, walutę, wartość oferty 

przedstawioną w kwocie netto i brutto, warunki płatności, odniesienie  do kryteriów wyboru 

ofert. 

2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby zgodnie z reprezentacją oferenta. Podpis musi 

być czytelny lub opisany imiennymi pieczęciami. 

3. Wymogiem formalnym jest dołączenie przez Oferenta podpisanego oświadczenia o braku 

powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym, którego wyjaśnienie zawarto w 

punkcie Wykluczenia – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego; oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 

4. Oferta musi zawierać oświadczenie, że Oferent uzyskał pełne informacje na temat warunków i 

przedmiotu zamówienia. 

5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów w opisie przedmiotu zamówienia – 

skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych. 

6. Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej, przeliczenie na złotówki przez ocenie ofert zostanie 

dokonane po kursie średnim NBP z dnia zamknięcia postępowania. 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej oferty 

należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 

przepisami prawa. 

V. Pozostałe warunki uczestnictwa w postępowaniu: 

1. Warunkiem przystąpienia do uczestnictwa w postępowaniu jest spełnienie warunków 

technicznych przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych, wariantowych, itp. 

3. Jest możliwe dokonanie istotnych zmian  postanowień do treści oferty i jest możliwe 

dokonywanie zmian w umowie wyłącznie w przypadku wystąpienia: 

- siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy; 

- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na realizację  

przedmiotu umowy;  

- innych zdarzeń zewnętrznych lub sytuacji, których Zamawiający ani Wykonawca nie mogli 

przewidzieć, ani im zapobiec, a które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu dostawy zgodnie z 

umową. 



 
VI. Kryteria wyboru ofert: 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie stosował następujące kryteria: 

 

Lp. Kryterium wyboru oferty 
Max. do uzyskania ilość 

punktów 

1 Cena 68 pkt 

2 Parametry techniczne  21 pkt 

3 Warunki gwarancyjne 6 pkt 

4. Czas reakcji serwisu 5 pkt 

Razem pkt 100 pkt 

 

a) Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów – 68 pkt. 

Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg następującego wzoru: 

C=(najniższa oferowana cena brutto/Cena brutto w rozpatrywanej ofercie) x 68 

Wynik oceny oferty będzie stanowić sumę oceny kryteriów wymienionych powyżej w tabeli. 

b) Parametry techniczne zostaną ocenione w następujący sposób: 

 

1. Procesor zgodny z x64 – ośmiordzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3.0 GHz, z 

technologią pozwalającą na automatyczne zwiększenie wydajności procesora (w przypadku 

znacznego obciążenia) do 4.7 GHz, pamięć cache co najmniej 12 MB lub procesor o 

równoważnej wydajności osiągający minimum 16000 punktów w tekście PassMark – CPU 

Mark. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne, tj. na oficjalnych 

stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany 

będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że 

oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark – 1 

punkt 

2. Pamięć RAM nie mniejsza niż 32GB – 1 punkt 

3. DYSK SSD o pojemności co najmniej 500GB – 1 punkt 

4. Karta graficzna taktowana zegarem co najmniej 1.2 GHz z pamięcią minimum 8 GB, uzyskująca 

w rankingu Passmark G3D Mark wartość minimum 10000. Jeżeli osiągi zaoferowanej karty 

graficznej nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach 

niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na 

własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany 

wynik punktowy w teście Passmark G3D Mark – 1 punkt 

5. Monitor LCD co najmniej 24 cale – 1 punkt 

6. Napęd DVD/BluRAY – 1 punkt 

7. Obudowa co najmniej ze 6 gniazdami USB – 1 punkt  

8. Zasilacz co najmniej 600W – 1 punkt 

9. UPS co najmniej 500W – 1 punkt 

10. Klawiatura bezprzewodowa – 1 punkt 



 
11. Mysz bezprzewodowa – 1 punkt 

12. Dysk zewnętrzny co najmniej 4TB – 1 punkt 

13. Antywirus z licencją na co najmniej rok: 

a. 12 miesięcy – 1 punkt 

b. Od 13 do 23 miesięcy – 3 punkty 

c. Powyżej 24 miesięcy – 5 punktów 

13. System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bit PL lub równoważny – opis 

kryteriów równowartości zawarty został na końcu niniejszego dokumentu – 1 punkt 

14. Pakiet biurowy Microsoft Office Home and Business lub równoważny – 1 punkt 

15. Urządzenie wielofunkcyjne: kolorowe drukowanie i skanowanie w formacie A3 i A4; podajnik 

dokumentów z funkcją odwracania w standardzie; urządzenie z podajnikiem oryginałów 

umożliwiającym automatyczne skanowanie dokumentów zadrukowanych obustronnie, 

minimalna pojemność tego podajnika to 50 arkuszy;  proces kopiowania: elektrostatyczny 

laserowy, tandem; prędkość druku A4 co najmniej 22 kopii/minutę; prędkość druku A3 co 

najmniej 14 kopii/minutę; rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600 dpi; rozdzielczość 

drukowania co najmniej 1800x600 dpi; rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600 dpi; 

tryby skanowania: PDF, JPEG, TIFF, Kompaktowy PDF, Szyfrowany PDF, XPS, Kompaktowy XPS 

– 1 punkt 

16. Dysk HDD o pojemności co najmniej 2TB – 1 punkt 

17. Warunki gwarancyjne zostaną ocenione w następujący sposób: 

Przyznany okres gwarancji od 0 miesięcy do 12 miesięcy – 0 punktów 

Przyznany okres gwarancji od 13 miesięcy do 23 miesięcy – 2 punkty 

Przyznany okres gwarancji od 24 miesiące i powyżej - 6 punktów 

18. Czas reakcji serwisu: 

0-24 godzin – 5 punktów 

25 godzin do 48 godzin – 1 punkt 

Powyżej 48 godzin – 0 punktów 

 

VII. Termin składania ofert: 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2019 r. o godzinie 10:30:00 czasu lokalnego. 

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście 

na adres: Antosiak Krzysztof – PHU „KRISSTAL” Nowy Kurzeszyn 5A, 96-200 Rawa Mazowiecka. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty). 

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową Oferenta, na 

kopercie powinno widnieć oznaczenie: „ OFERTA – ZESTAW KOMPUTEROWY”. 

5. Godziny pracy biura w dni robocze: 8:00 – 16:00. 

 

VIII. Ocena oferty: 

Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej oferty 



 
należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami 

prawa. 

 

 

IX. Wykluczenia: 

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, którego dotyczy niniejsze zapytanie 

ofertowe, nie może być udzielany podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

b) Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji 

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

d) Pozostawaniu w taki stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w 

związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

X. KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  

Zamawiający informuje, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Antosiak Krzysztof – PHU „KRISSTAL” Nowy 

Kurzeszyn 5A, 96-200 Rawa Mazowiecka, e-mail: biuro@krisstal.com.pl;  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia, prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności;  

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z wytycznymi Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz prawem krajowym;  

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  



 
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany stosowanie do art. 22 RODO;  

7) Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

stwierdzenia, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów 

RODO;  

8) Nie przysługuje Pani/Panu:  

− stosownie do art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− stosownie do art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;  

− stosownie do art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c.  

 

Parametry równowartości systemu operacyjnego Windows 10: 

1. Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być w pełni zgodna z warunkami 

licencjonowania producenta oprogramowania. 

2. Interfejsy użytkowania dostępne w kilku językach do wyboru – minimum w Polskim i 

Angielskim. 

3. 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 potrzebne – wymagane podanie nazwy strony serwera www. 

4. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany 

przez administratora systemu Zamawiającego. 

5. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu 

operacyjnego. 

6. Wbudowana  zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 

7. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z 

zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami.  

8. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz 

multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. 



 
9. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.  

10. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń 

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

11. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której 

podłączony jest komputer. 

12. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę Zamawiający 

rozumie zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. 

13. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla 

wskazanych aplikacji. 

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

systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe. 

15. Zabezpieczony hasłem hierarchicznym dostęp do systemu, konta i profile użytkowników 

zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 

16. 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. 

17. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami 

zewnętrznymi. 

18. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 

19. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł 

definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 

20. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu. 

21. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869). 

22. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v.2 (IKEv2) dla warstwy 

transportowej IPsec. 

23. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i 

ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. 

24. Wsparcie dla środowiska Java i .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji 

działających we wskazanych środowiskach. 

25. Wsparcie dla JScript i VBScript aplikacji – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. 

26. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego 

użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 

27. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla 

użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie 

zapasowe. 

28. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, 

woluminy dyskowe, usługi katalogowe. 

29. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie 

plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 

30. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 

31. 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.). 

32. Mechanizm szyfrowania wirtualizacji dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością 

szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika. 

33. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością 

centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania 

dysków przenośnych. 

34. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania 

partycji w usługach katalogowych. 

35. Możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu 

operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 

 


