Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 6/EFS/2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Lp.

Przedmiot zamówienia.

Ilość
(szt.)

1.

Komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem o specyfikacji
nie gorszej niż (minimalne wymagania).

10

Procesor: Min 2 rdzeniowy 4 wątkowy, o wydajności nie niższej niż 1600 pkt. w teście
PassMark CPU według wyników opublikowanych na stronie :
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Wykonawca załączy do oferty wydruk ilości
punktów procesowa z w/w strony nie później niż 1 dzień przed składaniem oferty. Wydruk
strony musi być podpisany przez Wykonawcę
Pamięć ram:
a) Pojemność Min – 4 GB
b) Typ pamięci Min – DDR3
c) Taktowanie Min – 1600 MHz
Typ dysku twardego:
a) Typ – SSD
b) Pojemność min 240 GB
EKRAN:
a) Przekątna min 14” – max 16”
b) Rozdzielczość nominalna: min 1366x768 px
Karta graficzna: Zintegrowana
Karta dźwiękowa: Zintegrowana, wbudowany mikrofon, wbudowane głośniki
Karta sieciowa: Zintegrowana – Ethernet 10/100/1000 (RJ-45), WiFi 802.11 a/b/g/n
Porty We/Wy:
a) Min 1 x USB 2.0
b) Min 1 x USB 3.1
c) Min 1 x HDMI
Oprogramowanie:
a) System Operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim,
b) System operacyjny powinien mieć zintegrowany system darmowych aktualizacji,
poprawek,
c) System operacyjny musi mieć publiczny znany cykl życia przedstawiony przez
producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie
bezpieczeństwa,
d) Musi zapewnić pełną kompatybilność z oferowanym sprzętem,
e) Licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalać na
wielokrotne instalowanie systemu na ofertowanym sprzęcie,
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f) Oprogramowanie musi posiadać certyfikat autentyczności COA lub Etykietę GML,
g) Licencja na oprogramowanie musi być nowe nigdy wcześniej nieaktywowane.
Bateria: Li – Ion, pojemność min 30Wh
Zasilacz: Zewnętrzny 230V
Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesiące z opcją „door to door” (
wszystkie koszty obsługi serwisowej pokrywa Wykonawca)
Deklaracje: Deklaracja zgodności CE
Wymogi ogólne:
1. Wykonawca zapewnia że sprzęt będzie fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony,
nieobciążony prawami osób trzecich.
2. Wykonawca dostarczy spis towaru wraz z numerem fabrycznym/seryjnym, w formie
papierowej/elektronicznej ( o ile towar posiada numer seryjny). Po dokonaniu wszystkich
czynności określonych powyżej zostanie sporządzony protokół odbioru towaru.
3. Zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi
emulujących działanie systemu.
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