
 Sprzęt dla bibliotek w ramach III rundy PRB 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu,  
które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń.  

Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
 
                                



» PLACÓWKI BIBLIOTECZNE W III RUNDZIE PRB 

480 placówek 

otrzymujących sprzęt 

 

149 gmin 

w całej Polsce 

 

październik 

2013 

dostawy sprzętu     

do bibliotek 



» ZESTAWY SPRZĘTOWE W III RUNDZIE PRB 

Rodzaj placówki 
Biblioteka 
gminna z 

komputerami 

Biblioteka 
gminna bez 

komputerów 

Filia z 
komputerami 

Filia bez 
komputerów Razem 

Nazwa zestawu Zestaw III Zestaw III plus Zestaw II Zestaw I 

Liczba zestawów 89 60 85 246 480 

Listwa przeciw-
przepięciowa 

1 1 1 1 480 

Urządzenie 
wielofunkcyjne A3 

1 1     149 

Urządzenie 
wielofunkcyjne A4 

    1 1 331 

Zestaw 
komputerowy 

  2   2 612 

Laptop 1 1     149 

Projektor 1 1     149 

Ekran projekcyjny 1 1     149 

Zestaw głośników 1 1     149 

Aparat cyfrowy 1 1 1 1 480 

* Zestawienie uwzględnia też częściowe wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach II rundy PRB 



» Zestaw komputerowy 

Komputer HP Pro 3500 MT 

Intel Celeron G1610 2,6 GHz,     

4 GB RAM, dysk twardy 500 GB, 

wbudowana karta Wi-Fi 

Wymiary: szer. 165 mm  x wys. 

368 mm  x gł. 389 mm  

Monitor Samsung 
SyncMaster 19” 

S19B420BW 

Przekątna ekranu: 19” LCD 

Rozdzielczość: 1440x900 

Wyposażenie dodatkowe 

Klawiatura, myszka 

Słuchawki z mikrofonem 

Kamerka internetowa 

 



» Laptop 

Laptop HP 250 

Ekran: LED 15,6”, rozdzielczość 1366 x 768 

Procesor:  Intel Celeron 1000M 1,8 GHz 

Pamięć operacyjna: 4 GB  

Dysk twardy: 500 GB 

Napęd DVD: nagrywarka DVD+/-RW 

Rozmiary: szer. 376mm x gł. 247mm x 

358mm 

Porty: 3 x USB 2.0, HDMI, audio, VGA, 
RJ45 

Inne: wbudowane głośniki i mikrofon, 
kamerka internetowa, dwuprzyciskowy 

touchpad z przewijaniem i obsługą 
multi-touch 



» Urządzenie wielofunkcyjne A3 (dla bibliotek gminnych) 

Brother MFC-J6510DW A3  

Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, 

faksowanie, automatyczny druk dwustronny 

Technologia druku: atrament, rozmiar do A3 

Skanowanie: kolorowe, 2400x2400 dpi z szyby i z 

podajnika automatycznego (ADF); skanowanie 

m.in. do e-maila, USB, folderu sieciowego 

Komunikacja: USB, Ethernet, Wi-Fi 

Wymiary (mm): dł. 540 x szer. 489 x wys. 257 

Urządzenie posiada najniższe 
koszty wydruków w swojej klasie 

Uwaga: fabrycznie montowane są tzw. tusze 

startowe o małej pojemności. Niezwłocznie po 

otrzymaniu sprzętu należy zakupić nowe tusze. 

Najniższy koszt wydruku za stronę zapewniają 

wysokowydajne tusze z serii XL: 

• czarny LC1280XL-BK (do 2400 stron A4) 

• kolorowe LC1280XL–C/M/Y (do 1200 stron A4) 

 

 

 



» Urządzenie wielofunkcyjne A4 (dla filii) 

HP Officejet Pro 8600 WiFi MFP 

Funkcje: drukowanie, skanowanie, 

kopiowanie, faksowanie, aut.druk dwustronny 

Technologia druku: atrament, rozmiar do A4 

Skanowanie: szyba, ADF, kolorowe, 4800dpi, 

skanowanie do: e-maila, folderu sieciowego 

Komunikacja: USB, Ethernet, Wi-Fi 

Wymiary maksymalne (szer. x głęb. x wys.): 

494 x 645,5 x 315 mm  

Urządzenie posiada najniższe 
koszty wydruków w swojej klasie 

Uwaga: fabrycznie montowane są tzw. tusze 

startowe o małej pojemności. Niezwłocznie 

po otrzymaniu sprzętu należy zakupić nowe 

tusze. Najniższy koszt wydruku za stronę 

zapewniają wysokowydajne tusze z serii XL: 

• czarny CN045AE (do 2300 stron) 

• kolorowe CN046/7/8AE (do 1500 stron) 



» Projektor 

CP – DX250 Hitachi  

Technologia: DLP 

Rozdzielczość natywna: XGA 1024 x 768 

Jasność: 2500 ANSI lumenów 

Kontrast: 2500:1 

Żywotność lampy: 4500 godzin (tryb standardowy), 6000 

godzin (tryb ECO) 

 

Inne: pilot zdalnego sterowania, wejścia/wyjścia: HDMI,     

S-Video, 2 wejścia VGA, wyjście VGA, Audio 

 

 



» Ekran projekcyjny 

Sopar Junior 

Format: 1:1 

Typ ekranu: przenośny na statywie, 

rozwijany ręcznie 

 

 

Wymiary ekranu: 155 cm x 155 cm 

 



Zestaw głośników 

 

Modecom  MC-HF10 

Typ zestawu: 2.0  

Łączna moc muzyczna RMS: 10W (2x 5W) 

Wymiary głośnika: 110 x 110 x 182mm 

Pasmo przenoszenia: 150Hz – 20kHz 

Długość kabla sygnałowego/długość kabla 

łączącego satelity – 150 cm 



» Wykaz sprzętu – aparat cyfrowy 

 

BenQ GH200 

Rozdzielczość: 14 mln pikseli 

Zoom optyczny: 12,5x 

Pamięć: 4 GB SD 

Ekran: 2,7” 

Stabilizacja obrazu 

Nagrywanie filmów: HD 720p    

(1280x720), 30 klatek/s 

* W niektórych protokołach odbioru może być wymieniony 

model BenQ LR100, jednak numer seryjny powinien być 

zgodny z w/w modelem BenQ GH200 i na tej podstawie 

świadczona będzie gwarancja. 



» Wykaz sprzętu – listwa przeciwprzepięciowa 

Acar S8  

Napięcie znamionowe: 230V 

Liczba gniazd: 8 

Zabezpieczenie: automatyczne 10A/250V 

Długość przewodu: 5 m 

 

Wymiary: wys. 54 mm, gł. 55 mm,  

szer. 445 mm 

 



» Warunki gwarancji 

Czas usunięcia awarii 

Element 
Zgłoszenia 
krytyczne 

Zgłoszenia 
niekrytyczne Usterki Opis 

Usunięcie awarii sprzętowych 
w sprzęcie podstawowym 
dostarczanym do placówek 
bibliotecznych 

następny 
dzień 

roboczy 
2 dni robocze 

5 dni 
roboczych 

Usuniecie awarii sprzętowych w 
dostarczonym sprzęcie podstawowym 
wymagających dojazdu do placówki 

Cały sprzęt objęty jest 5-letnią gwarancją 



» Co warto wiedzieć o drukarkach i drukowaniu? 

• W drukarkach fabrycznie montowane są tzw. tusze 
startowe o małej pojemności 

• Niezwłocznie po otrzymaniu sprzętu należy zakupić 
nowe tusze 

• Najniższy koszt wydruku za stronę zapewniają 
wysokowydajne tusze z serii XL – ich orientacyjny koszt 
został podany został poniżej (ceny internetowe) 

• Brother – 370 zł brutto za komplet (130 zł brutto za tusz 
czarny i 80 zł brutto za każdy z trzech tuszy kolorowych) 

• HP – 407 zł brutto za komplet (125pln brutto za tusz czarny i 
94 zł brutto za każdy z trzech tuszy kolorowych) 

• Gwarancja nie obejmuje głowic drukujących 

• Informacje jak tanio drukować – na następnej stronie 



» 9 kroków do tanich wydruków 

1. Nie wyłączaj drukarki  

(z wyjątkiem burz, skoków napięcia itp.) 

Przy uruchomieniu domyślnie drukarka 
wykonuje dodatkowe czyszczenie głowic, 
podczas którego zużywa dużą ilość tuszu 

 

2. Pozostaw drukarkę włączoną 
nawet poza godzinami pracy 

Drukarka sama przejdzie w stan uśpienia,    
w którym zużywa znikomą ilość energii, za to 
mniejsze jest zużycie tuszu na czyszczenie 

 

3. Używaj sprawdzonych tuszy 

Niektóre zamienniki mogą uszkodzić 
drukarkę, ich jakość bywa różna, zaś 

producent może odmówić realizacji gwarancji 

 

4. Używaj papieru dobrej jakości 

W satynowy papier (80-90 g/m2) wsiąka 
mniej tuszu, który jest droższy niż papier 

 

4. Ustaw domyślny druk w czerni 

Wydruk czarno-biały (skala szarości) jest 
nawet 5-krotnie tańszy niż kolorowy 

 

5. Ustaw domyślną jakość roboczą 

Drukarka zużywa mniej tuszu, a jakość jest 
wystarczająca dla codziennych wydruków  

 

7. Drukuj kilka stron na kartce 

Wystarczy drukować dwie strony na jednej 
kartce, aby zmniejszyć koszty druku o 50% 

 

8. Drukuj tekst, unikaj obrazków 

Na wielu stronach WWW jest dużo obrazków, 
nie drukuj ich, jeżeli nie są potrzebne 

 

9. Unikaj niepotrzebnych wydruków 

Podgląd wydruku może pomóc w uniknięciu 
błędów i druku niepotrzebnych fragmentów 

 

 


