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Ogłoszenie nr 2019 / 37 z dnia 04.09.2019 roku. 
 
 

Zakup wyposażenia i oprogramowania potrzebnego 
 do stworzenia systemu personalizacji legitymacji szkolnych w ZSŁ 

zał. nr 1 – Koncepcja realizacji projektu (minimalne wymagania). 
 
 
 

Termin składania ofert : do dnia 10.09.2019 r. do godz. 12:00 
Termin rozstrzygnięcia: do dnia 11.09.2019 r. do godz. 16:00 
Miejsce składania ofert drogą elektroniczną: rdulowski@tl.krakow.pl (preferowany); 
Miejsce składania ofert: Sekretariat ZSŁ – ul. Monte Cassino 31, 30 - 337 Kraków. 
Osoba do kontaktu ze strony ZSŁ – Robert Dulowski 
Telefon : 12 269 – 15 – 57, E-mail: rdulowski@tl.krakow.pl 
Termin realizacji zamówienia: do dnia 25.09.2019 roku. 
 
 

Zał. nr 1 – Koncepcja realizacji projektu (minimalne wymagania): 

 
„Wdrożenie systemu personalizacji legitymacji szkolnych  

wraz z niezbędnym sprzętem i materiałami eksploatacyjnymi”. 
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1. Przedmiot zamówienia 
 
Realizowany projekt zakłada realizację następujących prac:  

 Dostawa licencji, instalacja, konfiguracja oprogramowania do wydruku legitymacji szkolnych  

 Dostawa drukarki blankietów legitymacji szkolnych wraz z materiałami eksploatacyjnym  

 Dostawa blankietów legitymacji szkolnych  

 Przeprowadzenie szkoleń wraz z dostawa dokumentacji systemu 

 Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego w okresie 12 miesięcy od zakończenia prac wdrożeniowych 

2. System Personalizacji Legitymacji Szkolnych  
 
Zamawiający wymaga dostawy licencji bezterminowej oprogramowania do wydruku i personalizacji blankietów 
elektronicznych  legitymacji szkolnych wraz z przeprowadzeniem całościowego wdrożenia oprogramowania. 
Szczegółowy zakres wymagań zawiera poniższa tabela.  
 
 

W-1  System personalizacji legitymacji szkolnych  musi posiadać mechanizmy wymiany danych zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 roku w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych 
W-2  System musi umożliwiać instalację na stacji komputerowej Zamawiającego z systemem 

operacyjnym Windows 10 
W-3  System musi umożliwiać personalizację :  

 Elektronicznych Legitymacji Szkolnych (ELS) 

 Elektronicznych Legitymacji Nauczyciela (ELN) 

 Elektronicznych Kart Pracownika Szkoły (EKP) 

 Elektronicznych Kart Rodzica (EKR)  

W-4  System musi umożliwiać przechowywanie danych osobowych oraz zdjęć w bazie danych systemu 

W-5   System musi posiadać możliwość odczytywania i zapisywania w bazie danych systemu numerów 

fabrycznych (CSN) wydawanych kart odrębnie dla części bezstykowej podczas personalizacji 
W-6   System musi umożliwiać wydawanie nowych legitymacji, kart oraz ich duplikatów. 
W-7   System musi zapewniać numerowanie kolejnych duplikatów. 
W-8   System musi umożliwiać generowanie raportów z wydań legitymacji i kart 
W-9   System musi zapewniać drukowania obydwu stron kart w jednym cyklu personalizacji w tym 

wydruku na kartach kodu kreskowego. 
W-10  System musi umożliwiać personalizację elektroniczną i graficzną kart w jednym przebiegu. 

W-11  System musi umożliwiać obróbkę zdjęć zapisanych w postaci cyfrowej. 
W-12  System musi umożliwiać definiowanie, co najmniej 20 grup obsługiwanych kart. 

W-13  System musi umożliwiać definiowanie, co najmniej 5 różnych szablonów zadruku kart. 

W-14  System musi posiadać możliwość drukowania potwierdzenia opłaty za wydanie legitymacji i karty. 

W-15  System musi posiadać możliwość definiowania różnych taryf za wydanie karty i duplikatu. 

W-16  System musi umożliwiać generowanie co najmniej 16 różnych kluczy wzorcowych dla części 

bezstykowej standardu Mifare 
W-17  System musi posiadać mechanizm zabezpieczenia kart ELS,ELN,EKP, EKR  w części bezstykowej. 

System powinien posiadać  mechanizm dywersyfikacji kluczy w oparciu o wygenerowane klucze 

wzorcowe. 
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W-18  System powinien w trakcie instalacji oprogramowania wykorzystywać kartę z wygenerowanymi 

kluczami wzorcowymi jako narzędzie weryfikacji uprawnień do wykonania procesu instalacji 

oprogramowania. 

W-19  System musi posiadać możliwość definiowania katalogu wejściowego zdjęć (przed obróbką). 

W-20  System musi  posiadać możliwość definiowania katalogu wyjściowego zdjęć (po obróbce). 
W-21  System musi automatycznie uruchamiać aplikację do obróbki fotografii po zapisaniu zdjęć 

w katalogu wejściowym. 

W-22  System musi  posiadać umożliwiać obsługę następujących formatów plików graficznych: mapa 

bitowa (*.bmp), plik JPG (*.jpg, *.jpe, *.jpeg). 

W-23  System musi  posiadać możliwość edycji następujących parametrów zdjęć: jasność, kontrast, 

nasycenie barw, rozmiar, skala, obrót, przesuwanie zdjęcia w pionie i poziomie. 

W-24  System musi  posiadać możliwość wykadrowania zdjęcia poprzez zaznaczenie obszaru kadrowania. 

W-25  System musi  posiadać możliwość podglądu i akceptacji wstępnie skadrowanego zdjęcia. 

W-26  System musi  posiadać możliwość cofnięcia i powtórzenia operacji kadrowania. 
W-27  System musi  umożliwiać automatyczne uruchamianie interfejsu umożliwiającego połączenie 

zdjęcia z danymi osobowymi po zaakceptowaniu kadru. 
W-28  System musi  umożliwiać automatyczne kierowanie obrobionych zdjęć do zdefiniowanego 

katalogu wyjściowego. 

W-29  System musi posiadać możliwość zapisania w bazie danych nowego zdjęcia. 

W-30  System musi posiadać możliwość podmiany zdjęcia wcześniej zapisanego w bazie danych. 
W-31  System musi posiadać możliwość wyszukiwania danych osobowych według filtru po następujących 

polach: Numer legitymacji/Karty, Imię, Nazwisko, PESEL,  

W-32  System musi umożliwiać ręczne wprowadzania danych osobowych. 

W-33  
System musi umożliwiać przeglądanie listy wyszukanych osób wraz z możliwością edycji danych. 

W-34  System musi umożliwiać włączenia automatycznego kierowania zadań wydruków kart do kolejki 

wydruków. 

W-35  System musi posiadać możliwość definiowania trybu pracy programu – dostępne opcje 

konfiguracyjne co najmniej w zakresie: 

 personalizacja graficzna,  

 inicjalizacja elektryczna karty bezstykowej,  

W-36  System musi umożliwiać sterowanie pracą drukarki do zadruku kart – dostępne opcje co najmniej 

w zakresie: 

 ładowanie karty do programatora,  

 wysuwanie karty,  

 zerowanie drukarki,  

 wydruk kontrolny,  

 test palety kolorów 
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W-37  System musi umożliwiać konfiguracji programu, dostępne opcje konfiguracyjne co najmniej w 

zakresie:  

 wybór rodzaju drukarki z listy dostępnych,  

 wybór szablonu wydruku  

 możliwość testowego wydruku szablonu 

W-38  System musi umożliwiać filtrowanie bazy danych po następujących polach co najmniej w zakresie:  

 Numer legitymacji / karty 

 imię,  

 nazwisko,  

 rodzaj szablonu,  

 szkoła 

 rok rekrutacji 

 rocznik ucznia 

 obecność zdjęcia przypisanego do rekordu, 

W-39  System musi umożliwiać skierowanie do wydruku całej listy lub pojedynczych kart będących 

wynikiem filtrowania. 
W-40  System musi posiadać możliwość podglądu statystyki bazy danych, dostępne pola co najmniej w 

zakresie:  

 liczba osób w bazie,  

 liczba osób, którym wydano kartę,  

 liczba osób, którym nie wydano karty,  

 liczba wydanych duplikatów,  

 liczba kart błędnie spersonalizowanych,  

 liczba zdjęć w bazie danych 

W-41  System musi posiadać możliwość podglądu statusu danych, dostępne statusy co najmniej w 

zakresie:  

 karta wydana,  

 karta ma zdjęcie,  

 karta jest repliką,  

 karta jest zawieszona,  

 karta jest duplikatem,  

 karta jest unieważniona,  

 wydano replikę/duplikat karty,  

 karta została zwrócona 

W-42  System musi umożliwiać wydruk duplikatu lub repliki karty. 

W-43  System musi posiadać możliwość definiowania różnych kolejek wydruku i przypisywania im zadań 

według definiowanych przez użytkowników filtrów. 
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W-44  System musi umożliwiać integrację z systemami zewnętrznymi np. System Kontroli dostępu,  

System zarządzania kluczami do pomieszczeń.  

 
 

3. Drukarka Legitymacji szkolnych  
 
Zamawiający wymaga dostawy drukarki blankietów Elektronicznych. Dostawa drukarki musi obejmować następujące 
prace  
  

 dostawy urządzenia  

 konfiguracji urządzenia na stanowisku Zamawiającego 

 przeprowadzenie testów  sprawdzających wydruk na próbkach kart  

 
Zamawiający wymaga dostawy specyfikacji technicznej drukarki celem porównania dostarczonej drukarki z 
wymaganiami.  
 

Drukarka blankietów  

Rodzaj druku Kolor i monochromatyczny 

Typ nadruku Jednostronny  

Prędkość druku Min 200 w druku kolorowym jednostronnym 

Rozdzielczość 
Standardowa 300x300 dpi, rozszerzona dla druku kolorowego 

do 600x300dpi oraz 300x1200dpi dla druku mono 

Karty 
Co najmniej PCV, kompozytowe PCV, PET, wg ISO CR80-ISO 

7810, grubość 0,25 do 1,25 mm 

Kodery (dołączone) koder kart zbliżeniowych MIFARE 

Porty USB, Ethernet 

Laminarka Możliwość podpięcia dedykowanej laminarki 

Podajnik 
Min 100 kart 

Odbiornik kart odrzuconych  
Min 30 kart 

Obsługiwane grubości kart  0,25 – 1,25 mm (10-50 mil) 

Inne Oprogramowanie i instrukcja dostępne w języku polskim 

Kompatybilność 

Drukarka musi być kompatybilna z systemami operacyjnymi  

 Windows *32/64 bits),W8,W10  

 Mac OS X (od wersji 10,5) 

Materiały eksploatacyjne  Zapewniające wydruk co najmniej 650 kart 

Gwarancja Min. 12 miesięcy  
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4. Blankiety Legitymacji szkolnych  
  
Zamawiający wymaga dostawy Blankietów Elektronicznej Legitymacji Szkolnej(e-Legitymacja) zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26. kwietnia 2018r w sprawie świadectw, dyplomów i innych 
druków szkolnych w ilości 550 szt.  
 

5. Dokumentacja  
 
Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji powdrożeniowej obejmującej następujący zakres:  
 

 Dokumentacja użytkownika końcowego systemu personalizacji  

 Dokumentacja admiracyjna systemu personalizacji  

 Dokumentacja techniczna drukarki blankietów  

 

6. Szkolenia  
 
Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla 4 pracowników Zamawiającego w wymiarze 4 godzin 
szkoleniowych.  
Szkolenie musi obejmować proces wprowadzania danych, wydruku kart oraz  obsługi urządzenia, konserwacji i 
wymiany elementów eksploatacyjnych 
 
 

7. Gwarancja i serwis   
 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego w okresie 12 miesięcy od daty 
zakończenia wdrożenia i dostawy wykazanych sprzętów.  
Zamawiający wymaga aby rejestracja oraz obsługa zgłoszeń serwisowych odbywała się za pośrednictwem  
internetowego Systemu obsługi zgłoszeń do którego Zamawiający otrzyma dostęp. System obsługi zgłoszeń musi być 
dostępny 24/h przez 365 dni w roku. 
 
 
 

 


