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Przedmiotem zamówienia są komputery przenośne w ilości i o parametrach technicznych podanych w tabeli. 

Szczegółowe wymagania dotyczące dostawy 

1. Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, sprawny technicznie. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj Wydziału Matematyki i Informatyki UWr 

3. Wykonawca uzgodni telefonicznie dokładną datę i godzinę dostawy. 

4. Wykonawca dostarczy oraz przekaże sprzęt, dokumentację, płyty instalacyjne itd. 

5. Zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru sprzętu zgodnie z treścią umowy. 

6. Wykonawca przekaże, w formie zestawienia w wersji elektronicznej, wykaz dostarczonego sprzętu wraz z jego numerami seryjnymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie nazwy producenta i modelu oferowanego 

urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych. 

W przypadku oferowania sprzętu równoważnego do sprzętu wyspecyfikowanego przez zamawiającego, sprzęt równoważny musi charakteryzować się nie 

gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego. 

Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą spełnić wymogi niezbędne do oznaczenia produktu znakiem CE. 
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 CZĘŚĆ 1   

1 Komputer przenośny - laptop  
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 

przekątna ekranu LCD:   min 14 cali 
powłoka ekranu:         antyrefleksyjna 
Procesor:  o wydajności nie gorszej niż 8200 pkt. w teście PassMark 
PerformanceTest w kategorii CPU Mark 
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html 
Pamięć RAM:             min. 8 GB 
Rodzaj dysku twardego:  SSD  
Pojemność dysku SSD:    min. 512 GB 
komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n; Bluetooth 
interfejsy:             min. 1 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0, 
wyjścia karty graficznej:    1 x wyjście HDMI 
waga:            max 1.4 kg 
zainstalowany system operacyjny:    Win 10 Professional 64-bit lub równoważny; 
warunki równoważności:- w 100% współpracujący z Microsoft Office 365 
- konfiguracja wykonywana w całości z interfejsu graficznego 
- wspieranie sprzętu - sterowniki tworzone i cyfrowo podpisane przez producenta 
- w 100% współpracujący z ActiveDirectory 
- współpracujący z posiadanym oprogramowaniem 
mysz bezprzewodowa, optyczna 
pasująca torba na laptop 
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 CZĘŚĆ 2  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
przekątna ekranu LCD:   min 15.6 cala 
powłoka ekranu:         antyrefleksyjna 
Procesor:  o wydajności nie gorszej niż 6800 pkt. w teście PassMark 
PerformanceTest w kategorii CPU Mark http://www.cpubenchmark.net/laptop.html 
Pamięć RAM:             min. 32 GB 
Rodzaj dysku twardego:  SSD + HDD magnetyczny 
Pojemność dysku SSD:    min. 240 GB 
Pojemność dysku  magnetycznego: min 1 TB 
komunikacja: WiFi IEEE 802.11b/g/n; Bluetooth 
interfejsy:             min. 1 x USB 2.0 , 2 x USB 3.0, 
wyjścia karty graficznej:    1 x wyjście HDMI 
waga:            max 2.2 kg 
zainstalowany system operacyjny:    Win Professional 64-bit lub równoważny; 
warunki równoważności: - w 100% współpracujący z Microsoft Office 365 
- konfiguracja wykonywana w całości z interfejsu graficznego 
- wspieranie sprzętu - sterowniki tworzone i cyfrowo podpisane przez producenta 
- w 100% współpracujący z ActiveDirectory 
- współpracujący z posiadanym oprogramowaniem 
mysz bezprzewodowa, optyczna i pasująca torba na laptop 

1         

 CZĘŚĆ 3  

1 Komputer przenośny - laptop  
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany do pisania artykułów 
naukowych oraz wniosków o granty itp. 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Wydajność obliczeniowa Nie gorsza niż 6165 pkt. w teście PassMark - CPU 
Mark Laptop Portable CPU Performance. 
Pamięć operacyjna Pojemność zainstalowanej pamięci: co najmniej 16 GB. 
Ekran przekątna Co najmniej 13,3 cali rozdzielczość Co najmniej 2560 x 1600 
Dysk twardy typu SSD o pojemności co najmniej 1000 GB. 
Waga Maksymalnie 1400 gramów. 
Wymiary Nieprzekraczające: szerokość 310mm; głębokość 220mm; wys. 15mm 
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth, WiFi IEEE 802.11a/b/g/n, WiFi IEEE 
802.11ac. 
Gwarancja na baterie Co najmniej rok od daty dostawy. 
Porty zewnętrzne Co najmniej 2 wyjścia USB standardu Type-C/Thunderbolt 3 
wspierające technologie DisplayPort oraz USB 3.1 Gen 2. 
Gładzik (panel dotykowy) wielodotykowy. 
Wymagania dodatkowe zainstalowany system operacyjny 
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 CZĘŚĆ 4  

1 Komputer przenośny – laptop/ultrabook 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany do przygotowywania pism, 
publikacji i prezentacji graficznych, rozmów online. 
- ekran 13,3 cala, o rozdzielczości 1920 x 1080 
- ekran dotykowy 
- procesor o wydajności co najmniej 6000 wg www.cpubenchmark.net 
- pamięć operacyjna co najmniej 16 GB 
- pamięć masowa: dysk SSD 256GB lub większy 
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- waga co najwyżej 1,3kg 
- wymiary nieprzekraczające: szerokość 300mm; głębokość 215mm; wys. 15mm 
- kamera HD, wbudowany mikrofon 
- USB (co najmniej 2 złącza), Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac 
- obudowa aluminiowa w kolorze szarym lub platynowym 
- zainstalowany system operacyjny (System: kompatybilny z Microsoft Windows 
10 Professional (wersja 64-bitowa), Warunki równoważności: w 100% 
współpracujący z Microsoft Office 365, konfiguracja wykonywana w całości z 
interfejsu graficznego, wspieranie sprzętu - sterowniki tworzone i cyfrowo 
podpisane przez producenta, w 100% współpracujący z ActiveDirectory, 
współpracujący z posiadanym oprogramowaniem)  

 CZĘŚĆ 5  

1 Komputer przenośny – laptop  
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Zainstalowany system operacyjny 
      ekran:  13" - 14", matowy 
      SSD: co najmniej 512GB 
      RAM: co najmniej 8GB 
      napęd optyczny: - 
      masa: do 1.4 kg 
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 CZĘŚĆ 6  

1 Komputer przenośny – laptop-notebook 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
zainstalowany system operacyjny 
      ekran:  13" - 14", matowy 
      SSD: co najmniej 256GB 
      RAM: co najmniej 8GB 
      napęd optyczny: - 
      masa: do 1.4 kg 

1         

 CZĘŚĆ 7  

1 Komputer przenośny –tablet 
Specyfikacja techniczna – Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Grafika: przekątna ekranu przynajmniej 9,5 cala 
rozdzielczość przynajmniej 2048 x 1536 pikseli 
ekran dotykowy multitouch przynajmniej 10-punktowy 
Procesor i pamięć procesor 4-rdzeniowy, taktowanie co najmniej 1,6 GHz 
pojemność: przynajmniej 32 GB 
RAM: nie mniej niż 4 GB 
Komunikacja Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct 
Bluetooth: w wersji co najmniej 4.2 
Inne 
Aparat fotograficzny przód (min. 5 Mpix) i tył (min. 13 mpix) z możliwością 
nagrywania filmów w formacie 4K 
Moduł GPS; czujnik pozycji i ruchu urządzenia 
Wejście/wyjście: Czytnik kart pamięci obsługująca: microSD/SDHC/SDXC do 256 
GB 
Złącze USB 
gniazdo słuchawkowe 
akumulator o pojemności nie mniejszej niż 6000 mAh 
rysik 
zasilacz 

1         
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 CZĘŚĆ 8  

1 Komputer przenośny – laptop/ultrabook 
Specyfikacja techniczna 
Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Komputer przenośny – laptop/ultrabook 
- Procesor: osiągający wynik co najmniej 7500 w teście PassMark - CPU Mark 
Laptop & Portable CPU Performance (np. Intel Core i5-8250U @ 1.80GHz) 
- Wyświetlacz 13.1-13.9 cala, matryca matowa, Full HD, IPS 
- Klawiatura: podświetlana 
- Waga: Nie większa niż 1,2 kg (z baterią) 
- Pamięć operacyjna min. 8 GB 
- Wbudowany dysk typ SSD, min. 256 GB 
- Porty: 1x HDMI, min. 1x USB-A, 1x USB-C, w tym przynajmniej jedno USB 
Typu A z prawej strony obudowy, czytnik kart pamięci, gniazdo RJ45 w 
obudowie lub dołączony adapter USB/RJ45 
- Karta sieciowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth Tak, 
- Wbudowana kamera internetowa HD,  
Wbudowany mikrofon,  
Wbudowane głośniki stereo 
-zainstalowany system operacyjny: Windows 10  Professional PL 
 (wersja 64-bitowa) lub równoważny 
Warunki równoważności: 
- w 100% współpracujący z Microsoft Office 365, konfiguracja wykonywana w 
całości z interfejsu graficznego, wspieranie sprzętu - sterowniki tworzone i 
cyfrowo podpisane przez producenta, w 100% współpracujący z ActiveDirectory, 
współpracujący z posiadanym oprogramowaniem)  
- Kolor: czarny lub srebrny 

1         

 CZĘŚĆ 9  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna 
Parametry równoważne lub wyższe niż: 
 Zastosowanie - Aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne,  
aplikacje obliczeniowe, aplikacje graficzne. 
Wydajność obliczeniowa – Procesor o wydajności nie gorszej niż 6590 pkt.  
w teście Future Mark Corporation – 3DMark Fire Strike Physics Score  
(marzec 2018). 
Wydajność graficzna – Karta graficzna o wydajności nie gorszej niż 6690 pkt.  
w teście Future Mark Corporation – 3DMark Fire Strike Graphics Score  
marzec 2018). 
Pamięć operacyjna – Co najmniej 8GB 
Ekran przekątna - przekątna ekranu co najmniej 15,6 cali  
Ekran rozdzielczość – co najmniej 1920 x 1080 pikseli  
Parametry pamięci masowej jeden z: 

 dysk SSD (flash) o pojemności co najmniej 512 GB lub: 

 dysk magnetyczny o pojemności co najmniej 1000GB oraz 
dysk SSD o pojemności co najmniej 128GB 

Wymagania dotyczące baterii -  co najmniej o pojemności 73 Wh 
Waga -  co najwyżej 1.8 kg  
Komunikacja bezprzewodowa –  802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.2 
Wymagania dodatkowe – Zainstalowany system operacyjny 
 

1         
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 CZĘŚĆ 10          

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
* Procesor z rodziny x86 obsługujący programy 64-bitowe o wydajności nie 
gorszej niż 6150 pkt. w teście Passmark (wyniki dostępne na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/) 
* Minimum 16 GB pamięci RAM 
* Pamięć masowa: dysk SSD o pojemności min. 256 GB 
* Ekran: wyświetlacz 13,3 cala z podświetleniem LED i matrycą IPS, o natywnej 
rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, o jasności min. 500 nitów. 
* Jednoczesna obsługa pełnej rozdzielczości natywnej na wbudowanym 
wyświetlaczu i min. rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli przy 60 Hz na 
wyświetlaczu zewnętrznym. 
* Min. 2 wyjścia USB-C obsługujące standard Thunderbolt 3 
* Wbudowana pełnowymiarowa podświetlana klawiatura z min. 12 klawiszami 
funkcyjnymi 
* Gładzik (touchpad) obsługujący dotykanie wieloma palcami 
* Wbudowana karta sieci bezprzewodowej zgodna z 802.11a/b/g/n/ac 
* Wbudowany Bluetooth 4.2 
* Wbudowana kamera o rozdzielczości min. 720p 
* Wbudowane głośniki stereofoniczne 
* Min. 2 wbudowane mikrofony 
* Wyjście minijack na słuchawki 
* Wymiary maksymalne: grubość do 1,5 cm, szerokość do 31 cm, głębokość do 
22 cm 
* Masa maksymalna: do 1,4 kg 
* Obudowa aluminiowa, preferowany kolor wykończenia: ciemnoszary. 
* Bateria min. 54 watogodzin, gwarantująca do 10 godzin pracy z włączoną siecią 
bezprzewodową 
* Zasilacz sieciowy max. 65 W, obsługujący napięcia zasilania 100-240V AC, 
częstotliwość 50-60Hz 
Dodatkowe wymagania: * Zgodność z wymaganiami ENERGY STAR 6.1 
Minimalny zakres temperatur pracy/przechowywania 10-35 stopniC / -25-45 stopni C 
* Minimalny zakres dopuszczalnej wilgotności względnej: 0-90% (bez 
kondensacji) 
* Preinstalowany system operacyjny: system operacyjny 64-bitowy, zgodny z 
infrastrukturą, systemami operacyjnymi i oprogramowaniem używanym przez 
zamawiającego do pracy biurowej; to jest co najmniej MacOS 10.13 High Sierra 
lub system równoważny. Warunki równoważności: zgodność ze standardem 
Single UNIX Specification w wersji 3; konfiguracja wykonywana w całości z 
interfejsu graficznego; w 100% współpracujący z posiadanym pakietem biurowym 
iWork 2017; wydany w roku 2017 lub późniejszym. 

1         

 CZĘŚĆ 11          

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
* Procesor z rodziny x86 obsługujący programy 64-bitowe o wydajności nie 
gorszej niż 7600 pkt. w teście Passmark (wyniki dostępne na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/laptop.html) 
* co najmniej 8 GB pamięci RAM 
* możliwość dołożenia kości RAM do 16 GB 
* dysk twardy co najmniej 256 GB SSD 

1         
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* ekran dotykowy o przekątnej 13,3" 
* rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD) 
* głośniki, mikrofon, kamera (min 1.0 Mpix) 
* minimum 2 wejścia USB 3.0 
* wejście hdmi 
* czytnik kart pamięci 
* waga - maksymalnie 1,7 kg razem z baterią 
* wymiary do 21 x 330 x 230 mm 
* podświetlana klawiatura 
* zawiasy umożliwiające wygięcie ekranu o 360 stopni 
* wielodotykowy touchpad 
* Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 
* wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 

 CZĘŚĆ 12          

1 Komputer przenośny – laptop/ultrabook 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
- ekran 13,3 cala, o rozdzielczości 1920 x 1080, przeciwodblaskowy 
- procesor o wydajności co najmniej 6500 wg www.cpubenchmark.net 
- pamięć operacyjna co najmniej 8 GB (z możliwością rozszerzenia 16 GB) 
- pamięć masowa: dysk SSD 256GB lub większy 
- waga co najwyżej 1,2kg 
- wymiary nieprzekraczające (w milimetrach): szerokość 316; głębokość 
227; wysokość 14. 
- kamera internetowa, wbudowany mikrofon 
- USB (co najmniej 3 złącza USB 3.0), Bluetooth, WiFi IEEE 802.11ac 
- 1 x HDMI, 1 x RJ45 
- czytnik kart SD 
- obudowa magnezowa 
- bateria 4-komorowa 
- zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional (wersja 
64-bitowa) lub równoważny. Warunki równoważności: w 100% współpracujący z 
Microsoft Office 365, wspieranie sprzętu - sterowniki tworzone i cyfrowo 
podpisane przez producenta, w 100% współpracujący z ActiveDirectory, 
współpracujący z posiadanym oprogramowaniem) 

1         

 

Potwierdzam, że oferowany sprzęt spełnia WSZYSTKIE wyżej wymienione parametry i wymagania 

oraz że oferuję wyżej wymienione warunki dostawy, gwarancji, serwisu. 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                                                  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 

http://www.cpubenchmark.net/

