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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1 zamówienia 

 

Stacja robocza 

Nazwa producenta: ……… 

Nazwa i typ: ...................... 

Rok produkcji:…………… 

Ilość: 18 szt.  
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego 
uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani 

jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez 

innego użytkownika 
 

LP. PARAMETR 

OPIS PARAMETRU 

(PARAMETRY 

MINIMALNE) 

PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR 

OFEROWANY 

POTWIERDZIĆ 

„TAK”, 

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  Procesor wraz 

z chłodzeniem 

Procesor powinien osiągać w 

teście wydajności PassMark 

Performance Test co najmniej 

wynik 8630 punktów 

Passmark CPU Mark. 

TAK, PODAĆ 
PROCESOR I 

LICZBĘ PKT 

 

2.  Płyta główna Kompatybilna z 

zaoferowanym procesorem 

posiadająca : 

 •  2x USB 3.1 Gen.1 

 •  4 x USB 2.0 

 •  1x połączone gniazdo 

wyjścia słuchawkowego i 

wejścia mikrofonowego 

 •  1 x wejście liniowe 

 •  1 x wyjście liniowe 

 •  1 x HDMI 

 •  1 x VGA 

•  1 x RJ-45 (LAN) 

 •  1 x DC-in 

TAK 

 

3.  Karta graficzna Zintegrowana TAK  

4.  Pamięć RAM Minimum 8 GB, DDR4 2666 

MHz 
TAK, PODAĆ 

 

5.  Dysk twardy Minimum 250 GB, SSD TAK, PODAĆ  

6.  Obudowa Złącza na przednim panelu  

1 x słuchawki 

2 x USB      

Czytnik kart SD 

TAK 

 

7.  Karta dźwiękowa Wbudowana stereo TAK  

8.  Napędy Wbudowana nagrywarka 

DVD 
TAK 

 

9.  Karta sieciowa  Gigabit Ethernet, złącze RJ45 TAK  

10.  Zasilacz Zasilacz minimum 240W 

Bronze 

 

 

 

TAK 

 

11.  Peryferia Mysz i klawiatura TAK  



 

Strona 2 z 6 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

LP. PARAMETR 

OPIS PARAMETRU 

(PARAMETRY 

MINIMALNE) 

PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR 

OFEROWANY 

POTWIERDZIĆ 

„TAK”, 

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

niskoprofilowa, przewodowe, 

producenta jednostki 

centralnej. 

12.  Zainstalowany 

system operacyjny 

Windows 10 PRO PL 64bit 

(lub równoważny w pełni 

działający w domenie Active 

Directory Windows Server 

2016) 

TAK 

 

13.  Certyfikat/ 

Deklaracja  

Certyfikat ISO 9001 dla 

producenta sprzętu lub 

równoważny 

Deklaracja zgodności CE 

TAK 

 

 

 

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie gdzie wskazano „podać”  będzie traktowany jako 

brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 2 zamówienia 

Laptopy  

Nazwa producenta: ……… 

Nazwa i typ: .................... 

Rok produkcji:…………… 

 

Ilość: 3 sztuki  
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego 

uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani 
jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez 

innego użytkownika 

 
 

LP. PARAMETR OPIS PARAMETRU (PARAMETRY MINIMALNE) 
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR OFEROWANY 
POTWIERDZIĆ „TAK”, 

A WE WSKAZNYCH POLACH 

PODAĆ 

1.  Ekran Matryca 15,6” o rozdzielczości min. 
1920×1080, IPS, z powłoką matową 

TAK, PODAĆ 
 

2.  Procesor  Procesor czterordzeniowy 
dedykowany do pracy w 
komputerach przenośnych, 

 Passmark – CPU Mark co najmniej 
9422 punktów  

 

TAK, PODAĆ 
PROCESOR I 
LICZBĘ PKT 

 

3.  Pamięć operacyjna Pojemność: min. 16 GB (SO-DIMM DDR4, 
2666MHz) 

TAK, PODAĆ 
 

4.  Dysk Pojemność min. 500 GB, SSD, interfejs 
M.2 PCIe 

TAK, PODAĆ 
 

5.  Karta graficzna 
 kompatybilna z Microsoft® DirectX 

11.1, OpenCL 1.2, OpenGL 4.0,  

 Passmark – G3D Mark - co najmniej 
2,595 punktów  

 

TAK 
  
 

proszę podać 
producenta, typ i 
oznaczenie karty 

graficznej 

 

6.  Karta muzyczna Zintegrowana, wbudowane 2 głośniki 
stereo, wbudowany mikrofon 

TAK, PODAĆ 
 

7.  Porty / złącza 1 x HDMI, 1 x wejście mikrofonowe, 1 x 
wyjście słuchawkowe, 3x USB w tym min 
2x USB 3.0, Wbudowany fabrycznie 
moduł Bluetooth min v. 4.0 (nie 
akceptowane na zewnętrznej karcie lub 
porcie USB). Wbudowany – wewnętrzny 
czytnik kart SD, MMC, Port sieci LAN 
10/100/1000 Ethernet RJ 45 oraz karta 
WLAN 802.11b/g/n, Kamera 720p 
 

TAK, PODAĆ 

 

8.  bateria Min. 3500 mAh, Li-Ion TAK, PODAĆ  

9.  Oprogramowanie System operacyjny: Zamawiający ma 
otrzymać laptop z zainstalowanym, 
gotowym do pracy systemem operacyjnym 
Microsoft Windows 10 Professional PL 64 
bit, nie wymagającym aktywacji za 
pomocą telefonu lub Internetu w firmie 
Microsoft (system operacyjny z licencją, 
sterowniki do wszystkich podzespołów 
zainstalowanych w notebooku ). 
Umiejscowiona na dysku twardym laptopa 
lub innych nośnikach (płyty DVD lub 
pamięci FLASH USB) lub stronie 
internetowej producenta obraz systemu 
Recovery w/w systemu lub systemu 
równoważnego* 

spełnia / nie 
spełnia 

 

10.  sterowniki Komplet sterowników dla wszystkich 
elementów wymagających sterowników, 
wchodzących w skład urządzenia. Dostęp 
do najnowszych kompatybilnych 
sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta laptopa, realizowany poprzez 

spełnia / nie 
spełnia 
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

podanie na dedykowanej stronie 
internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu laptopa 

11.  akcesoria Zasilacz TAK  

12.  Gwarancja  Gwarancja producenta realizowana 
przez autoryzowany serwis 
producenta - zapewniająca 
dostarczenie sprawnego sprzętu 
zastępczego na następny dzień 
roboczy po zgłoszeniu awarii.  

 W przypadku awarii dysków 
twardych dysk pozostaje u 
Zamawiającego.  

 Gwarancja musi oferować przez cały 
okres:- usługi serwisowe świadczone 
w miejscu instalacji urządzenia oraz 
możliwość szybkiego zgłaszania 
usterek przez portal internetowy- 
dostępność wsparcia technicznego 
przez 24 godziny 7 dni w tygodniu 
przez cały rok (w języku polskim w 
dni robocze)-  

TAK 

 

 

 

 

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie gdzie wskazano „podać” będzie traktowany jako 

brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 3 zamówienia 

 

Monitory  

Nazwa producenta: ……… 

Nazwa i typ: .................... 

Rok produkcji:…………… 

Ilość: 18 sztuk  
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego 

uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani 
jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez 

innego użytkownika 

 
 

LP. PARAMETR 
OPIS PARAMETRU 

(PARAMETRY 

MINIMALNE) 

PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR 

OFEROWANY 

POTWIERDZIĆ 

„TAK”, 

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

13.  Przekątna 

matrycy 
min. 22” TAK, PODAĆ 

 

14.  Rozdzielczość min.1920 x 1080 przy 60 Hz TAK, PODAĆ  

15.  Jasność 250 cd/m2 TAK  

16.  Współczynnik 

kontrastu 
1000:1 TAK 

 

17.  Obsługa kolorów 16,7 miliony kolorów TAK  

18.  Złącza wejściowe min. HDMI, VGA (d-sub) TAK, PODAĆ  

 

 

 

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie gdzie wskazano „podać” będzie traktowany jako 

brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.  
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                               podpis osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 4 zamówienia 

 

Urządzenie wielofunkcyjne 

Nazwa producenta: ……… 

Nazwa i typ: .................... 

Rok produkcji:…………… 

Ilość: 18 sztuk  
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. 

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego 

uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani 
jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez 

innego użytkownika 

 
 

LP. PARAMETR OPIS PARAMETRU  
PARAMETR 

WYMAGANY 

PARAMETR 

OFEROWANY 

POTWIERDZIĆ 

„TAK”, 

A WE WSKAZNYCH 

POLACH PODAĆ 

1.  Funkcjonalność Drukarka  TAK  

2.  Technologia druku laserowa monochromatyczna TAK  

3.  Format A4 TAK  

4.  Obsługiwane 
typy nośników Papier zwykły, etykiety, koperty TAK 

 

5.  Automatyczne 

drukowanie 

dwustronne 

W standardzie TAK 

 

6.  Pojemność 

odbiornika papieru 
do 150 arkuszy TAK, PODAĆ 

 

7.  Ethernet druk w sieci LAN TAK  

 

 

Brak odpowiedniego wpisu przez Wykonawcę w kolumnie gdzie wskazano „podać”  będzie traktowany jako 

brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.  

 

 

 

 


