
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są:

1) Stanowisko komputerowe 1 sztuka:

Parametry min.

Procesor: wydajność  co  najmniej  10780  według  Passmark  –  CPU  Mark
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)  na  dzień  21  maja  2018
Wartość TDP typowa: 65 W

Karta  graficzna: co  najmniej  676  według  Passmark  –  G3D  Mark
(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php),
Pamięć RAM: 24GB DDR4

Dysk  twardy  1: min.  240  GB  SSD  ,  interfejs  dysku  twardego  Serial  ATA/600
Dysk  twardy  2: magnetyczny  1000  GB,  interfejs  dysku  twardego  Serial  ATA/600
Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW

Karta dźwiękowa: zintegrowana

Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps

Rodzaje wejść/wyjść (panel tylny): -  wejście zasilania (AC-in) -  1 szt.,  USB 3.0 -  min.
2 szt.; USB 2.0 - min. 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., PS/2 - min. 1 szt., COM - 1 szt., LPT –
1  szt.,  HDMI  –  2  szt.  lub  HDMI  1  szt.  i  DVI  1  szt.,  VGA –  1szt.,  audio  –  1  szt.
Rodzaje wejść/wyjść (panel  przedni):  audio – 1 szt.,  USB 3.0 – min.  1 szt.  ;  USB 2.0 -
min. 2 szt.

Zasilacz: zapewniający stabilne i ciche działanie komputera, min. 350W

Zasilacz awaryjny UPS: Moc pozorna min. 950 VA, Moc skuteczna min. 480 W, Gniazda
wyjściowe: RJ-11 (in/out), Ochrona przeciwprzepięciowa min. - 2 szt., Zasilanie zapasowe
min.  -  2  szt.,  USB;  Zabezpieczenia:  Przeciwzwarciowe,  Przeciążeniowe,
Przeciwprzepięciowe,  Zabezpieczenie  przed  rozładowaniem,  Zabezpieczenie
przed przeładowaniem.

Zainstalowany system operacyjny: min. Licencja Microsoft Windows 10 Professional PL
64Bit  z  nośnikiem lub równoważny, tj.  umożliwiający podłączenie komputera do domeny
AD, zapewniający w 100% poprawne działanie  pakietu office np.  Microsoft  Office 2007,
2010, 2013 wraz z obsługą programów dedykowanych – stworzonych pod system Windows
7, Vista, XP z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, poprawności działania
programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno
zapewnić  poprawną  obsługę  powszechnie  używanych  urządzeń  peryferyjnych  (drukarek,
skanerów, kser). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych
narzędzi  emulujących  działanie  systemów.  Licencja  i  oprogramowanie  musi  być  nowe,
nieużywane,  nigdy  wcześniej  nieaktywowane.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość
sprawdzenia legalność licencji u producenta oprogramowania.

Monitor:  przekątna  ekranu  min.  23”,  rozdzielczość  ekranu  Full  HD,  matryca  LED,  typ
matrycy – matowa, rodzaj matrycy IPS, jasność: min. 250 cd/m2, kontrast: min. 1000:1, kąt
widzenia pionowy:  178º,  kąt  widzenia  poziomy:  178º,  czas  reakcji  matrycy:  maks.  6  ms,
głośniki stereo wbudowane w obudowę monitora, złącze D-SUB wraz z dołączonym kablem,
złącze HDMI wraz z dołączonym kablem.
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Wyposażenie dodatkowe:  Mysz optyczna USB, z min.  2 przyciskami i  rolką; klawiatura
USB z niskim profilem klawiszy, układ klawiatury: US

Gwarancja: min. 2 lata.

2) Stanowiska komputerowe 2 sztuki:

Parametry min. 
Procesor: wydajność co najmniej 10780 według Passmark – CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) na dzień 21 maja 2018
Wartość TDP typowa: 65 W
Karta graficzna: co najmniej 676 według Passmark – G3D Mark 
(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php), 
Pamięć RAM: 16GB DDR4 
Dysk twardy 1: min. 240 GB SSD , interfejs dysku twardego Serial ATA/600
Dysk twardy 2: magnetyczny 1000 GB, interfejs dysku twardego Serial ATA/600 
Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW 
Karta dźwiękowa: zintegrowana 
Łączność: LAN 10/100/1000 Mbps 
Rodzaje wejść/wyjść (panel  tylny):  - wejście  zasilania  (AC-in) -  1 szt.,  USB 3.0 -  min.
2 szt.; USB 2.0 - min. 2 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., PS/2 - min. 1 szt., COM - 1 szt., LPT –
1 szt., HDMI – 1szt., VGA – 1szt., audio – 1 szt.
Rodzaje wejść/wyjść (panel przedni): audio – 1 szt., USB 3.0 – min. 1 szt. ; USB 2.0 - min. 
2 szt.
Zasilacz: zapewniający stabilne i ciche działanie komputera, min. 350W
Zasilacz awaryjny UPS: Moc pozorna min. 950 VA, Moc skuteczna min. 480 W, Gniazda 
wyjściowe: RJ-11 (in/out), Ochrona przeciwprzepięciowa min. - 2 szt., Zasilanie zapasowe 
min. - 2 szt., USB; Zabezpieczenia: Przeciwzwarciowe, Przeciążeniowe, 
Przeciwprzepięciowe, Zabezpieczenie przed rozładowaniem, Zabezpieczenie przed 
przeładowaniem.
Zainstalowany system operacyjny:  min. Licencja Microsoft Windows 10 Professional PL
64Bit z nośnikiem lub równoważny, tj.  umożliwiający podłączenie komputera do domeny
AD, zapewniający w 100% poprawne działanie  pakietu office np.  Microsoft  Office 2007,
2010, 2013 wraz z obsługą programów dedykowanych – stworzonych pod system Windows
7, Vista, XP z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, poprawności działania
programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno
zapewnić  poprawną  obsługę  powszechnie  używanych  urządzeń  peryferyjnych  (drukarek,
skanerów, kser). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych
narzędzi  emulujących  działanie  systemów.  Licencja  i  oprogramowanie  musi  być  nowe,
nieużywane,  nigdy  wcześniej  nieaktywowane.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość
sprawdzenia legalność licencji u producenta oprogramowania. 
Monitor:  przekątna  ekranu  min.  23”,  rozdzielczość  ekranu  Full  HD,  matryca  LED,  typ
matrycy – matowa, rodzaj matrycy IPS, jasność: min. 250 cd/m2, kontrast: min. 1000:1, kąt
widzenia  pionowy:  178º,  kąt  widzenia  poziomy:  178º,  czas  reakcji  matrycy:  maks.  6  ms,
głośniki stereo wbudowane w obudowę monitora, złącze D-SUB wraz z dołączonym kablem,
złącze HDMI wraz z dołączonym kablem. 
Wyposażenie dodatkowe:  Mysz optyczna USB, z min.  2 przyciskami i  rolką; klawiatura
USB z niskim profilem klawiszy, układ klawiatury: US 
Gwarancja: min. 2 lata.
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3) Laptop 1

Procesor: wydajność co najmniej 5198 według Passmark – CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) na dzień 21 maja 2018
Wartość TDP maksymalnie : 25 W
Karta graficzna dedykowana: co najmniej 1034 według Passmark – G3D Mark 
(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php), 
Karta graficzna zintegrowana: co najmniej 924 według Passmark – G3D Mark 
(http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php), 
Pamięć RAM: 12GB DDR4 
Dysk twardy 1: min. 480 GB SSD
Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW 
Rodzaje wejść/wyjść:  HDMI – 1szt.,USB 3.0 typ C – 1szt., USB 3.0 – 2 szt., Bluetooth,
LAN 1 Gbps, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, czytnik kart pamięci SD, SDHC,SDXC
Wyświetlacz: nominalna rozdzielczość LCD 1920 x 1080 pikseli, powłoka ekranu 
antyrefleksyjna, typ matrycy IPS, przekątna ekranu LCD - 17.3 cali 
Właściwości klawiatury: wydzielona klawiatura numeryczna
Zasilanie: typ akumulatora2-komorowy, czas pracy na akumulatorze (nieobciążony) 6 godz.
Cechy dodatkowe: czytnik linii papilarnych, kamera HD, wbudowany mikrofon
Zainstalowany system operacyjny:  min. Licencja Microsoft Windows 10 Professional PL
64Bit z nośnikiem lub równoważny, tj.  umożliwiający podłączenie komputera do domeny
AD, zapewniający w 100% poprawne działanie  pakietu office np.  Microsoft  Office 2007,
2010, 2013 wraz z obsługą programów dedykowanych – stworzonych pod system Windows
7, Vista, XP z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, poprawności działania
programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno
zapewnić  poprawną  obsługę  powszechnie  używanych  urządzeń  peryferyjnych  (drukarek,
skanerów, kser). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych
narzędzi  emulujących  działanie  systemów.  Licencja  i  oprogramowanie  musi  być  nowe,
nieużywane,  nigdy  wcześniej  nieaktywowane.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość
sprawdzenia legalność licencji u producenta oprogramowania. 
Wyposażenie dodatkowe: Mysz optyczna USB, z min. 2 przyciskami i rolką
Gwarancja: min. 2 lata.

4) Laptop 2

Procesor: wydajność co najmniej 7666 według Passmark – CPU Mark 
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) na dzień 21 maja 2018
Wartość TDP maksymalnie: 25 W
Karta graficzna zintegrowana
Pamięć RAM: 20GB DDR4 
Dysk twardy 1: min. 250 GB SSD, interfejs dysku 1 x PCIe
Wbudowane napędy optyczne: Nagrywarka DVD+/-RW 
Rodzaje wejść/wyjść:  HDMI – 1szt.,USB 3.1 typ C – 1szt., USB 3.0 – 2 szt., Bluetooth,
LAN 1 Gbps, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, czytnik kart pamięci SD, SDHC,SDXC
Wyświetlacz:  nominalna  rozdzielczość  LCD  1920  x  1080  pikseli,  powłoka  ekranu
antyrefleksyjna, przekątna ekranu LCD - 15.6 cali 
Właściwości klawiatury: wydzielona klawiatura numeryczna
Zasilanie: typ akumulatora2-komorowy
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Cechy dodatkowe: kamera HD, wbudowany mikrofon, szyfrowanie TPM
Zainstalowany system operacyjny:  min. Licencja Microsoft Windows 10 Professional PL
64Bit z nośnikiem lub równoważny, tj.  umożliwiający podłączenie komputera do domeny
AD, zapewniający w 100% poprawne działanie  pakietu office np.  Microsoft  Office 2007,
2010, 2013 wraz z obsługą programów dedykowanych – stworzonych pod system Windows
7, Vista, XP z zachowaniem ich pełnej funkcjonalności, stabilności, poprawności działania
programów, systemu. Ww. oprogramowanie systemowe (rozwiązanie równoważne) powinno
zapewnić  poprawną  obsługę  powszechnie  używanych  urządzeń  peryferyjnych  (drukarek,
skanerów, kser). Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych
narzędzi  emulujących  działanie  systemów.  Licencja  i  oprogramowanie  musi  być  nowe,
nieużywane,  nigdy  wcześniej  nieaktywowane.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość
sprawdzenia legalność licencji u producenta oprogramowania. 
Wyposażenie  dodatkowe:  Mysz  optyczna  USB,  z  min.  2  przyciskami  i  rolką
Gwarancja: min. 2 lata 
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