
 
 

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 5/2021 

                                            

                                                   Specyfikacja techniczna  

1. Oprogramowanie Farm Works Mobile: 

- rejestrowanie miejsca pobierania próbek glebowych, 

- rejestrowanie granic działek rolnych 

- pomiar powierzchni i obwodu działek 

- oprogramowanie w języku polskim, 

- wyznaczanie stref pobrania, 

- nawigacja do punktów pobrań, 

- rejestracja danych pomiarowych 

 

2. Oprogramowanie Farm Works Office 

Siew: 

 - tworzenie map odmian ręcznie i z importu systemu kierowania na pojazdach 

 - drukowanie map plonowania odmian, 

- podgląd i analiza map siewu przemiennego  

Nawożenie:  

- możliwość wykorzystywania map typów gleby, zmienności gleby, 

- badanie zasobności gleby, 

- tworzenie map zmiennego nawożenia żniwa: 

- nakładanie map  plonów na mapy odmian w celu oceny wydajności plonowania, 

- uśrednianie plonów z różnych lat i różnych upraw w celu stworzenia dokładnej mapy   

  potencjału plonotwórczego pola, 

- kalibracja map plonów umożliwiająca uzupełnienie braków, 

- oprogramowanie w języku polskim, 

- szkolenie w zakresie obsługi programu. 

 

3. Komputer przenośny notebook (do mapowania pól). 

- dysk twardy typ SSD  

- dysk twardy o pojemności min. 512 GB 

- procesor min. 4- rdzeniowy, 8 wątkowy, min 2133 MHz 

- pamięć miń 38 GB 

- pamięć ram  min 8 GB 

- karta grafiki  

- karta sieciowa 

- komunikacja Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI 

- ekran typu IPS  

- wielkość ekranu - min 13,9 cali 

- wymienna bateria 

- program antyfirusowy typu NOD typ Endpoint Antivirus  6 

- wersja systemu typu  Windows min. 10 pro. 

- program typu office 2016 Profesional 



 
- możliwość dołożenia dodatkowych pamięci 

 

4. Komputer polowy ( odbiornik GPS)  

- wbudowany odbiornik GPS z możliwością rejestracji sygnałów DGPS oraz 

  pozyskiwanie danych GIS, 

- dokładność pomiaru współrzędnych w czasie rzeczywistym 2-4 m, 

- min 50 kanałowy odbiornik GPS, 

- częstotliwość wyznaczania pozycji min. 1 Hz, czas do pierwszego wyznaczania pozycji: 

maks 30 s 

- ekran dotykowy, 

- przekątna ekranu min 10 cali 

- wyświetlacz pokryty powłoką chroniącą przed zarysowaniami, zbiciem i poprawiającą  

   widoczność przy silnym nasłonecznieniu. 

- komunikacja Wi-Fi, Bluetooth, USB, 

- procesor: min. 80 MHz 

- pamięć RAM 8GB, 

- uchwyt do montażu w kabinie pojazdu terenowego 

- odporność na warunki IP 65 

- wbudowany aparat cyfrowy, 

 

5. Drukarka/kopiarka  wielkoformatowa do drukowania map : 

- typ laserowa, 

- kolorowa,  

- automatyczny  druk 2-stronny, 

- wbudowana pamięć operacyjna min. 2 GB, 

- komunikacja Wi-Fi,  Bluetooth, port USB, T-Ethernet 

- rozdzielczość druku w kolorze ( dpi) min.2400 x 600  

- min. dwie kasety na papier, 

- podajnik ręczny. 

- szybkość druku w kolorze (strony/min): min. 45 stron; 

- wydajność: minimalne obciążenie: 150 tys. stron/rok 

 

Uwaga: 

Dostarczony produkt ma być nowy, nieużywany, pełnowartościowy.  

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Po stronie Wykonawcy ciąży 

obowiązek udowodnienia równoważności na etapie składania ofert. 

 

 

  

 

 



 
 

 


