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POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU 

ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

 

                                                                                                 Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

 
1. Rozbudowa systemu kolejkowego funkcjonującego w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Białymstoku, 

2. Rozbudowa systemu informacji multimedialnej funkcjonującego w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Białymstoku, 

3. Serwis systemu kolejkowego i systemu informacji multimedialnej funkcjonujących  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku. 
 

II. Rozbudowa systemu kolejkowego obejmuje: 

 
1. Dostawę i montaż monitorów stanowiskowych oraz komputerów. Komputery należy 

zamontować trwale w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, za monitorami, ale w 

sposób umożliwiający serwisowanie.  

2. Prace powinny być wykonane z zachowaniem norm bezpieczeństwa i estetyki. 

Wykonawca pokryje wszystkie roszczenia powstałe w wyniku prac w stosunku do 

Zamawiającego i osób trzecich.   

3. Instalacja okablowania logicznego i zasilającego. Prace powinny być wykonane  

z zachowaniem norm bezpieczeństwa i estetyki.  

4. Wykonawca pokryje wszystkie roszczenia powstałe w wyniku prac w stosunku do 

Zamawiającego i osób trzecich.   

5. Dostawę oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu 

kolejkowego, umożliwiającego zarządzanie systemem kolejkowym, aplikacjami 

zainstalowanymi na playerach monitorów i treści na nich wyświetlanych oraz ich zdalną 

konfigurację.  

6. Uruchomienie i konfigurację systemu w sposób dostosowujący go do działającego już 

systemu kolejkowego firmy Q-AJHMedia oraz aktualizacja istniejącego systemu 

kolejkowego zgodnie  

z wytycznymi Zamawiającego w celu ujednolicenia całego systemu kolejkowego 

działającego  

u Zamawiającego. 

7. Dostosowanie graficznych szablonów do wyświetlania informacji systemu kolejkowego  

w sposób zapewniający ujednolicenie całego systemu.  

8. Przeszkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego z zarządzania i obsługi 

systemu kolejkowego z uwzględnieniem aktualnej aplikacji, w tym przekazanie haseł. 
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9. Minimalne wymagania sprzętowe. 

1)  Monitory stanowiskowe o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 22” 

umiejscowione nad wskazanymi przez Zamawiającego pokojami w budynku 

Zamawiającego wraz z podłączeniem do istniejącego system kolejkowego  

Q-AJHMedia. 

− format ekranu - 16:9 

− rozdzielczość - min. 1920 x 1080 

− jasność - min 250 cd/m2,  

− Kąty widzenia (poziom/pion) - min.160 

− Czas reakcji max. 4 ms 

− Liczba wyświetlanych kolorów - min.16,7 mln 

− Rodzaje wejść. min. HDMI – 2 szt. 

 

 

 

szt. 
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2)  Komputer sterujący monitorami stanowiskowymi  

Player – komputer wyświetlający  

- zainstalowany system operacyjny Windows 10; 

- komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor minimum Intel Core I3, 

min. 4 GB pamięci RAM, dysk twardy SSD 100 GB, Ethernet 10/100/1000, 

karta grafiki zintegrowana, porty min: RJ-45, 2 x USB 2.0 lub wyższy 

szt. 2 

Zamawiający oczekuje, iż zaoferowane monitory stanowiskowe wizualnie (kolorystyka, wielkość i 

kształt) oraz na poziomie funkcjonalnym i programowym będą kompatybilne do tych, które już 

funkcjonują w ramach systemu kolejkowego.  

10. Szczegółowe wymagania systemu kolejkowego. 
1) Zaproponowany system kolejkowy musi posiadać możliwość integracji z istniejącymi 

systemami: systemem kolejkowym Q-AJHMedia i jego ustawieniami konfiguracyjnymi i 

systemem Syriusz Std w celu wyświetlania na ekranach informacji o aktualnym stanie kolejki i 

aktualnych ofertach pracy z danych pochodzących z Syriusza w postaci plików XML. 

2) Aplikacja do obsługi interesantów powinna być zainstalowana na stacjach roboczych 

pracowników Urzędu według wskazań Zamawiającego. 

3) Aplikacja instalowana na komputerach zarządzających (stanowiskowych) systemem 

kolejkowym powinna posiadać możliwość podglądu online: ile osób pobrało bilet do danej 

kategorii, możliwość transferu danego numeru biletu do innej kategorii / podkategorii, 

możliwość przeniesienia wzywanego numeru do poczekalni, gdy nie odpowiada i ponowne 

wywołanie  

go w dowolnym momencie obsługi interesantów. 

4) System kolejkowy musi posiadać komunikację audio z możliwością elastycznego zarządzania  

i wyboru opcji „sygnalizacji dźwiękowej” lub „wyczytywanie przywoływanego biletu w języku 

polskim”. 

5) System kolejkowy musi posiadać wbudowany moduł zegara i aktualnej daty pobieranej z 

serwera czasu Urzędu, 

6) System kolejkowy musi posiadać wbudowany moduł aktualnej informacji pogodowej dla 

danego regionu na świecie pobieranej z serwerów pogodowych dostępnych w sieci Internet, 

7) System musi posiadać możliwość elastycznego zarządzania parametrami w trakcie jego 

funkcjonowania bez wyłączania systemu kolejkowego. 

8) Zamawiający powinien mieć możliwość dodawania kolejnych kategorii kolejek, podkategorii, 

nowych stanowisk obsługi (aplikacji stanowiskowych instalowanych na komputer PC) i 

użytkowników bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych w sprzęt i licencje.   

9) System musi posiadać możliwość rozwijania w przyszłości o dodatkowe automaty biletowe  

i monitory stanowiskowe. 

10) System powinien mieć możliwość podglądu statystyk działania całego systemu kolejkowego 

przy użyciu komputera klasy PC z przeglądarką internetową i dostępem do sieci LAN, w tym: 

a) ilości wykonywanych operacji w podziale na rodzaje, stanowiska obsługi oraz personel  

w określonym przedziale czasu; 



 

 

3 

b) ilości wydawanych numerów w określonym przedziale czasu; 

c) liczby obsłużonych klientów przez poszczególnych pracowników; 

d) czasu oczekiwania na obsługę; 

e) czasu obsługi klientów; 

f) czasu realizacji poszczególnych typów operacji; 

g) drukowanie raportów statystycznych musi być dostępne zarówno w trybie ręcznym,  

na żądanie jak i automatycznym tzn. wybrane przez użytkownika raporty drukowane  

są automatycznie o żądanej godzinie np. na koniec dnia pracy. 

11) System musi mieć możliwość odtwarzania aktualnego stanu kolejki po czasowym zaniku 

napięcia w sieci zasilającej. 

12) System musi umożliwiać dowolny transfer klientów pomiędzy różnymi grupami bez 

konieczności ponownego pobierania biletu oraz możliwość przerwania na pewien czas 

obsługi danego klienta i obsługiwania w czasie tej przerwy innych klientów. 

13)  System powinien posiadać opcję informowania o kończącej się rolce biletowej – na ekranie 

biletomatu powinien pojawiać się komunikat systemowy o konieczności jej wymiany. 

14) System powinien posiadać możliwość zakładania /usuwania limitów przydzielonych do danej 

kategorii. Limity powinny uwzględniać ilość biletów na dany dzień i godzinę wyłączenia w 

danej kategorii. Aplikacja systemu kolejkowego powinna mieć możliwość przypisywania 

takich limitów do każdej kategorii i podkategorii niezależnie. Po wyczerpaniu ustalonego 

limitu na ekranie monitorów powinien pokazać się komunikat np. w formie kłódki 

informujący o zamknięciu danej kategorii, a na automacie biletowym dana 

kategoria/podkategoria powinna być niedostępna, (np. szare pole). 

15) System powinien umożliwiać wyświetlanie na monitorach poza stanem kolejki dodatkowych 

treści multimedialnych na tej samej planszy takich jak: pliki multimedialne (klipy) w 

formatach AVI, WMV, MOV, SWF, MP4, MPG, JPG, PNG, BMP, GIF, FLV, pliki 

dźwiękowe MP3, WMA, WAV, prezentacje PowerPoint, dokumenty PDF, Tabele programu 

Microsoft Excel z informacjami Zamawiającego, konfigurowalne paski animowanego tekstu 

pobieranego dynamicznie (tickery), tunerów telewizyjnych oraz kamer IP źródła obrazu. 

11. Oprogramowanie zarządzające powinno: 
1) Działać w środowisku Windows jako aplikacja i uruchamiać się z koniecznością logowania 

do systemu; dostęp administratora i użytkowników powinien odbywać się przez system 

operacyjny Windows 10. 

2) Administrator systemu powinien mieć możliwość zdalnego podglądu wszystkich 

podłączonych do systemu ekranów (playerów) i obserwacji, co jest na danym ekranie 

aktualnie wyświetlane, możliwość wprowadzania zmian ustawień dla każdego playera 

niezależnie, możliwość zaprogramowania harmonogramu wyświetlania kilku projektów na 

dany dzień dla każdego playera niezależnie.  

3) Oprogramowanie musi pozwalać na sterowanie systemem przez komputer włączony do sieć 

Zamawiającego. 

4) Posiadać wbudowany moduł schedulera - ustawiania harmonogramów wyświetlania 

poszczególnych projektów, które będą tworzone przez administratora systemu.  

5) Musi dawać możliwość diagnozowania i dokonywania zmian w konfiguracji ustawień 

systemu w trybie on-line bez konieczności zatrzymywania systemu kolejkowego. Usługa 

zdalnego dostępu powinna posiadać funkcje uniemożliwiające dokonywania zmian przez 

osoby nieupoważnione.  

6) Zainstalowane oprogramowania systemu kolejkowego powinno pokazywać na monitorach 

stanowiskowych aktualnie przywołany bilet i ilość biletów oczekujących do danych kategorii. 
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III.  Rozbudowa systemu informacji multimedialnej obejmuje: 

 
1. Dostawę i montaż monitorów wielkoformatowych wraz z komputerami sterującymi 

(playerami) do wyświetlania treści multimedialnych, 

2. Instalację okablowania logicznego i zasilającego niezbędnego do działania dostarczonego 

sprzętu. Komputery powinny zostać zamontowane trwale w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, za monitorami, ale w sposób umożliwiający serwisowanie. Prace powinny 

być wykonane z zachowaniem norm bezpieczeństwa i estetyki. Wykonawca pokryje 

wszystkie roszczenia powstałe w wyniku prac w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich.   

3. Uruchomienie i konfigurację systemu w sposób dostosowujący go do działającego już 

systemu informacji multimedialnej firmy Q-AJHMedia oraz aktualizacja istniejącego 

systemu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w celu ujednolicenia całego systemu 

informacji multimedialnej działającej u Zamawiającego. 

4. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zarządzania i obsługi wdrożonego systemu 

informacji multimedialnej, w tym przekazanie haseł.  

5. Minimalne wymagania sprzętowe. 
L.p. Nazwa urządzenia Jedn. Ilość 

1)  Wyświetlacz główny – monitor Samsung o przekątnej ekranu nie mniej niż 

46” do wyświetlania treści multimedialnych  

Panel 

- rozdzielczość - 1920*1080, format (16:9) 

- jasność – min. 400 cd/m2 

- kontrast – min. 3500:1 

- kąty widzenia (poziom/pion) min. 178°/178° 

- czas reakcji matrycy 8ms 

- ilość wyświetlanych kolorów – 8 bit-16.7M 

Wejścia video          2x HDMI  

Zasilanie           AC100~240V~ (+/-10%), 50/60 Hz 

Pobór mocy      - włączony   -  typowy. 200W 

                           - czuwanie   -  mniej niż 2 W 

                           - wyłączony - mniej niż 1 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

szt. 
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2)  Player – komputer wyświetlający  

- zainstalowany system operacyjny Windows 10; 

- komputer o parametrach nie gorszych niż: procesor minimum Intel Core I3, 

min. 4 GB pamięci RAM, dysk twardy SSD 100 GB, Ethernet 10/100/1000, 

karta grafiki zintegrowana, porty min: RJ-45, 2 x USB 2.0 lub wyższy 

 

 

szt. 3 

Zamawiający oczekuje, iż zaoferowane monitory wielkoformatowe wizualnie (kolorystyka, 

wielkość i kształt) oraz na poziomie funkcjonalnym i programowym będą kompatybilne do tych, 

które już funkcjonują w ramach systemu informacji multimedialnej. 

6. Szczegółowe wymagania systemu informacji multimedialnej 
1) Dostawa i wdrożenie oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu 

informacji multimedialnej, umożliwiającego: 

a) wyświetlanie informacji multimedialnych na wszystkich monitorach, 

b) zarządzanie systemem,  

c) zarządzanie playerami i monitorami, 

d) wyświetlania ofert pracy z systemu EURES i Syriusz Std,  

2) System musi pracować w oparciu o sieć z protokołem IP. 

3) System musi wyświetlać informacje na podstawie konfigurowalnego harmonogramu lub  

na żądanie. 
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4) System musi obsługiwać następujące typy danych: 
a) pliki multimedialne w formatach AVI, WMV, MOV, MKV, SWF, MP4, MPG, RVMB, JPG, PNG, 

BMP, GIF, FLV,  

b) pliki dźwiękowe MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC,  

c) prezentacje PowerPoint,  

d) dokumenty PDF,   

e) konfigurowalne paski animowanego tekstu pobieranego dynamicznie (tickery), 

f) fragmenty stron internetowych, 

g) sygnał z tunerów telewizyjnych oraz kamer IP,  

5) System musi posiadać możliwość elastycznego zarządzania parametrami w trakcie jego 

funkcjonowania bez wyłączania systemu informacji multimedialnej. 

6) System powinien posiadać efekty przejść pomiędzy klipami multimedialnymi (brak przerw 

pomiędzy klipami, zwijanie, spirale itd.), nieproporcjonalne wyświetlanie klipów multimedialnych 

z możliwością automatycznego usuwania kaszet. 

7) System powinien posiadać wbudowany język skryptowy pozwalający dowolnie oprogramować 

zdarzenia oraz integrować urządzenia elektroniczne. 

8) W aplikacji zarządzającej administrator systemu powinien mieć: 

a)  możliwość zdalnego podglądu wszystkich podłączonych do systemu ekranów (playerów) i 

obserwacji, co jest na danym ekranie aktualnie wyświetlane,  

b) możliwość wprowadzania zmian ustawień dla każdego playera niezależnie, możliwość 

zaprogramowania harmonogramu wyświetlania kilku projektów na dany dzień dla każdego 

playera niezależnie.  

c) system powinien umożliwiać centralne i zdalne zarządzanie rozdzielczościami ekranów, obszarów  

a także przypisywanie play list do ekranów oraz dowolnej ilości obszarów, na jakie zostaną podzielone 

9) Dodatkowe cechy systemu: 

a) wbudowany moduł zegara i aktualnej daty pobieranej z serwera czasu Urzędu, 

b) wbudowany moduł aktualnej informacji pogodowej dla danego regionu na świecie pobieranej z 

serwerów pogodowych dostępnych w sieci Internet, 

c) wbudowane moduły do tworzenia treści multimedialnych: pokaz slajdów i plików graficznych 

z określeniem czasu ich wyświetlania, w jakości nie mniejszej niż 720p,  

d) możliwość podłączenia zewnętrznej kamery IP, 

e) wbudowany moduł schedulera - ustawiania harmonogramów wyświetlania poszczególnych 

projektów, które będą tworzone przez administratora systemu,  

f) wbudowany moduł skryptowy do rozwijania systemu przez użytkownika i możliwości 

tworzenia własnych modułów przy użyciu języka programowania HTML5 i JavaScripts, 

g) szablony powinny zachować swoje dane lokalnie, a w razie braku dostępu do zdalnych danych 

mogą wyświetlać ostatnio pobrane informacje.  

7. Szczegółowy zakres wdrożenia 
1) Ujednolicenie szablonów do wyświetlania komunikatów przez użytkowników wraz z możliwością 

wstawienia zdjęcia (w przypadku utraty ważności komunikat ma automatycznie sam wygasnąć), 

2) Przygotowanie szablonów zawierających informacje oraz półprzezroczyste ikony pogodowe dla 

danej lokalizacji parametryzowane z pozycji systemu (automatycznie pobierające informacje 

pogodowe), 

3) Przygotowanie szablonów z informacjami zawierającymi spis wydarzeń,  

4) Przygotowanie szablonów z informacjami pochodzącymi z RSS z możliwością wyświetlania 

grafiki (automatycznie pobieranej) z kanału RSS. 

5) Dostarczone szablony powinny posiadać możliwość edycji treści/danych z poziomu panelu 

WWW.  

 

 

 



 

 

6 

IV.  Serwis systemów funkcjonujących u Zamawiającego obejmujący swoim 

zakresem: 
1. Zarządzanie systemem kolejkowym poprzez: 

1) Konfigurację stanowisk pracy – dodawanie, usuwanie stanowisk, przydzielanie uprawnień 

poszczególnym pracownikom obsługi klienta oraz administratorom systemu; 

2) Projektowanie wyglądu ekranu biletera – zmiana tła biletera, dodawanie nowych kategorii spraw, 

zmiana wyglądu przycisków biletera; 

3) Zarządzanie ustawionymi limitami wydawanych biletów; 

4) Projektowanie wyglądu ekranu głównego oraz ekranów stanowiskowych – zmiana tła, dodawanie 

nowych kategorii wyświetlanych na ekranie, konfiguracja wyświetlanych aktualnie 

obsługiwanych numerów (wyświetlanie biletów po kategoriach spraw lub po stanowiskach 

obsługi), umieszczanie na ekranach nowych informacji multimedialnych przesyłanych przez 

Zamawiającego; 

2. Utrzymanie systemu prezentacji treści multimedialnych: 
1) Zarządzanie pracą systemu i aplikacji treści multimedialnych, 

2) Monitoring poprawności funkcjonowania systemu i aplikacji treści multimedialnych, 

3) Przygotowanie (przesłanych przez Zamawiającego lub wskazanych ze strony Zamawiającego) 

informacji tekstowych i graficznych pod kątem ich przystosowania do wyświetlenia na monitorze, 

zgodnie z zaakceptowanym projektami, 

4) Wyświetlanie na monitorze aktualnych ofert pracy, pobieranych automatycznie z systemu 

SYRIUSZ Std, 

5) Wyświetlanie komunikatów, ogłoszeń, informacji na temat usług i instrumentów wg kalendarza – 

zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, 

6) Automatyczne kasowanie ofert pracy, aktualności czy innych informacji po upływie terminu ich 

ważności, 

7) Przygotowanie projektów wyświetlanych treści – konfiguracja układu prezentowanych treści 

multimedialnych, w zależności od rodzaju zamieszczanych treści,  

8) Przygotowanie (przesłanych przez Zamawiającego lub wskazanych ze strony Zamawiającego) 

informacji tekstowych i graficznych pod kątem ich przystosowania do wyświetlenia na ekranach 

głównych systemu, zgodnie z zaakceptowanymi projektami; 

3. Usuwanie awarii sprzętu, oprogramowania, stwierdzonego przez Zamawiającego błędu 

systematycznego (powtarzalnego) w funkcjonowaniu sprzętu bądź oprogramowania; czas 

usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

4. Instalacja aktualizacji oprogramowania udostępniana przez producenta w okresie świadczenia 

usługi bez dodatkowych opłat.  

5. Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych w obrębie systemu kolejkowego 

i systemu informacji multimedialnej. 

6. Wykonanie dwa razy w okresie trwania umowy kompleksowych przeglądów 

konserwacyjnych systemów systemu kolejkowego i systemu informacji multimedialnej  

w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (przegląd poprawności działania wszystkich 

urządzeń, wyczyszczenie, odkurzenie zainstalowanych urządzeń). 

7. Zapewnienie, przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń serwisowych od poniedziałku  

do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godzinach od 7.15 do 15.30. 

8. Zamawiający dopuszcza świadczenie usługi serwisowej poprzez: 
1) Telefoniczne poinstruowanie o czynnościach, które należy wykonać w celu usunięcia problemu, 

2) Zdalne połączenie się serwisu technicznego Wykonawcy z systemem kolejkowym i systemem 

multimedialnym, 

3) W przypadku konieczność bezpośredniej interwencji przyjazd do Zamawiającego w terminie z 

nim uzgodnionym. 

9. Usługa serwisu nie obejmuje pogwarancyjnych napraw sprzętu. W sytuacji, kiedy 

Wykonawca będzie dokonywał takiej naprawy przysługiwać mu będzie dodatkowe 

wynagrodzenie każdorazowo ustalane z Zamawiającym.  
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V. Oczekiwania Zamawiającego związane z gwarancjami. 
1. Zamawiający oczekuje udzielenia gwarancji na: 

1) Wykonane prace montażowe min. 2 lata; 

2) Wykorzystane materiały min. 2 lata; 

3) Zamontowany sprzęt systemu kolejkowego i systemu informacji multimedialnej: 

a) wyświetlacz stanowiskowy systemu kolejkowego (monitor min. 22”) min. 3 lata; 

b) monitor systemu informacji multimedialnej (monitor min. 46”) min. 3 lata; 

c) komputery wyświetlające systemu kolejkowego i informacji multimedialnej min. 3 lata 

 


