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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: 

ekran: do 13.6", matowy, Rozdzielczość 1920x1080 
Dysk twardy typu SSD: co najmniej 512GB 
RAM: co najmniej 8GB 
modem 3G:  
napęd optyczny: brak 
masa: do 1.4 kg 
Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 8.1 PL 64-bit lub 
nowszy lub równoważny. Parametry równoważności:  
Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012  
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS 
Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI.  
System operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.  
Pełna obsługa ActiveX  
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 CZĘŚĆ 2  

1 Komputer przenośny - laptop 
Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany do: pisania prac z matematyki 
teoretycznej (AMSLaTeX i jego rozszerzenia) oraz do pisania wniosków o granty i 
rozmaitych pism urzędowych (aplikacje biurowe). 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Wydajność obliczeniowa co najmniej 125 punktów w teście Cinebench R15, co 
najmniej 266 punktów w teście CPU Multi 64Bit, co najmniej 4498 punktów w teście 
PCMark 8. 
Pamięć operacyjna Pojemność zainstalowanej pamięci: min. 8192 MB. 
Ekran Przekątna: co najmniej 33,8 cm (13,3″), rozdzielczość: co najmniej 1920 × 1080. 
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Parametry pamięci masowej Dysk twardy typu SSD o pojemności min. 500GB. 
Wyposażenie multimedialne Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową. 
Wymagania dotyczące baterii Co najmniej 3-komorowa typu Li-ion, co najmniej 56 Wh. 
Waga Maksymalnie 1,2 kg. 
Porty zewnętrzne Co najmniej 3 wyjścia USB standardu 3.1, z czego co najmniej 2 z 
nich powinny wspierać technologię Thunderbolt™. 
Spełniane normy w zakresie sprawności energetycznej Certyfikat ENERGY STAR, 
certyfikat EPEAT Silver. 
Wymagania dodatkowe Zainstalowany system operacyjny. 

 CZĘŚĆ 3  

1 Komputer przenośny - laptop  
Zastosowanie: : urządzenie będzie wykorzystywane do pisania prac naukowych w 
systemie składu tekstowego Latex, gromadzeniu i przeglądaniu elektronicznych wersji 
artykułów naukowych, korespondencji naukowej, prezentacji multimedialnych na 
konferencjach naukowych, przygotowania pism urzędowych, a także do obliczeń 
symbolicznych oraz numerycznych, ze względu na częste podróże od urządzenia 
oczekuje się mobilności , wytrzymałości oraz wysokich standardów bezpieczeństwa 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Wydajność obliczeniowa: co najmniej 239 punktów w teście Cinebench R15 (CPU 
Score Multi 15) lub co najmniej 101 punktów w teście Cinebench R15 (CPU Score 
Single 15), co najmniej 3170 punktów w teście 3DMark 
Pamięć operacyjna: nie mniej niż 8192 MB 
Ekran: rozmiar przekątnej nie więcej niż 14,1 cala (nie więcej niż 35,82 cm), 
rozdzielczość nie mniej niż 2560 pikseli w poziomie i 1440 pikseli w pionie z 
zachowaniem proporcji 16:9, matryca matowa 
Pamięć masowa: dysk twardy SSD o pojemności przynajmniej 256 GB 
Wyposażenie multimedialne: wejście mikrofonowe, wejście słuchawkowe, wbudowany 
mikrofon, przynajmniej 2 głośniki, Bluetooth, przynajmniej 2 porty USB w standardzie 
3.0, złącze HDMI, DisplayPort, modem WWAN, WLAN (w standardzie ac/a/b/g/n ), 
Wymagania dotyczące baterii: co najmniej 8-komorowa w technologii Li-Pol 
Waga: co najwyżej 1,32 kg 
Ergonomia: wysokość laptopa nie większa niż 2 cm 
Wymagania dodatkowe: czytnik linii papilarnych, wzmocniona konstrukcja laptopa, 
podświetlana klawiatura 
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 CZĘŚĆ 4  

1 Komputer przenośny - laptop 
Zastosowanie :Aplikacje biurowe, aplikacje obliczeniowe.  
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Wydajność obliczeniowa :Procesor min: 4748 Average CPU Mark wg: 
http://www.cpubenchmark.net/  
Pamięć operacyjna :Min: 8 GB  
Wydajność grafiki :Grafika o wydajności min: 1360 Average G3D Mark. wg: 
http://www.videocardbenchmark.net/  
Monitor/wyświetlacz :Monitor LCD min 13.3 cala, rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 
z powłoką antyrefleksyjną.  
Dysk twardy typu SSD (flash) o minimalnej pojemności 256 GB.  
Wyposażenie multimedialne :Wbudowane urządzenie wskazujące (touchpad), 
mikrofon, głośniki, kamera HD, przynajmniej 2 interfejsy USB 3.0, czytnik kart pamięci, 
moduł WiFi 802.11b/g/n/ac,  
Bluetooth, złącze Thuderbolt 3  
Wymagania dotyczące baterii / zasilania -czas pracy na akumulatorze min. 15 h.  

1 
 

        



 

Załącznik nr 4 do SIWZ nr postępowania IM.2420.2.2016.AP  

3 
 

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami : 
Waga komputera z baterią max. 1,4 kg.  
Podświetlana klawiatura, klawiatura w układzie: polska programisty. 
Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 lub równoważny.  
Parametry równoważności: Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
(posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012  
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows 
(posiadaną przez Zamawiającego), WMI. System operacyjny nie wymaga aktywacji za 
pomocą telefonu lub Internetu. Pełna obsługa ActiveX 

 CZĘŚĆ 5  

1 Komputer przenośny - laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Procesor: 3DMark Physics Score: co najmniej 7150 podany na stronie 
http://www.futuremark.com/hardware/cpu/ 
Pamięć RAM: Co najmniej 8192 (1600 MHz, DDR3 SO-DIMM) 
Dysk twardy co najmniej 240 GB (SSD SATA III) 
Wbudowane napędy: Brak 
Typ ekranu: LED IPC 35.8 cm (14,1 cala) o rozdzielczości FullHD (1920 x 900) matowy 
Karta graficzna: oddzielna karta graficzna 3DMark Graphics Score: co najmniej 2050 
podany na stronie http://www.futuremark.com/hardware/gpu/  
Wielkość pamięci karty graficznej: 4096 MB GDDR3 (pamięć własna) 
Wbudowana kamera internetowa o rozdzielczości 1.0 MP  
Wbudowany mikrofon 
Typ baterii: 3-komorowa Litowo-jonowa  
Zasilacz: Europejski zasilacz sieciowy z europejskim przewodem zasilającym 
Karta muzyczna: Zintegrowana karta dźwiękowa  
Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps Wi-Fi 802.11 b/g/n 
Moduł Bluetooth 
Klawiatura – podświetlona 
Rodzaje wyjść / wejść: 
1 x Wbudowany czytnik linii papilarnych 
1x Czytnik kart pamięci 
1 x Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
1 x RJ-45 (LAN) 
1 x HDMI 
1 x DC-in (wejście zasilania) 
Co najmniej 3 x USB 3.0 
Port Kensington Lock 
Waga: 1,66 z baterią lub mniejsza 
Wymiary (maksymalne):  Wysokość: 19,2 mm szerokość: 340 mm; głębokość: 240 mm 
Aluminiowa obudowa; kKolor: srebrny 
System: kompatybilny z Microsoft Windows 10 Pro PL (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.Partycja Recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) 
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 CZĘŚĆ 6  

1 Komputer przenośny - laptop 
 Zastosowanie: Aplikacje biurowe, aplikacje edukacyjne, aplikacje 
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obliczeniowe, aplikacje graficzne  
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
 Pamięć operacyjna: co najmniej 8GB (8192 MB) 
 Dysk SSD: minimum 200 GB. 
Waga laptopa z baterią: co najwyżej 2kg  
 Napęd optyczny: BLU-RAY lub DVD-RW 
 rozdzielczość ekranu: minimum 1600 x 900 
 Wydajność obliczeniowa: Procesor wielordzeniowy powinien osiągać 
wynik minimum 3500 w teście CPU na stronie www.cpubenchmark.net/laptop.html 
 Wydajność grafiki: Zestaw powinien wspierać technologię DirectX w wersji 11 oraz 
osiągać wartość co najmniej 1100 w teście wydajności 3DMark11 na stronie 
www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html 
 Wyposażenie multimedialne: Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową, 
wbudowane głośniki, wbudowany mikrofon, wyjście na słuchawki i mikrofon 
 Wymagania dodatkowe: Zasilacz w zestawie, bateria litowo-jonowa 

 CZĘŚĆ 7  

1 Komputer przenośny – laptop 
Zakup sprzętu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 

 
 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
1) Procesor: liczba rdzeni:2; Częstotliwość procesora [MHz]: 2600 
Wielkość pamięci cache L2 lub L3; 4096 KB; Częstotliwość Turbo procesora 3400 MHz 
2) Pamięć: Ilość pamięci [MB]: 32758; Typ pamięci: DDR3;  
Maksymalna ilość pamięci [MB]: 32758; taktowanie pamięci [MHz]: 1600;  
Liczba banków pamięci:2 
3) Dysk twardy: Pojemność dysku [GB]: 1000; Kontroler dysku: SATA; Typ dysku: SSD 
4) Wydajna karta graficzna: Ilość własnej pamięci video [MB]: 2048 
Ilość pamięci video z współdzieloną [MB]: 2048 
5) Ekran: Przekątna ekranu: 14,1’; Rozdzielczość: 1920 x 1080; Typ ekranu: Full HD 
Ekran dotykowy: nie; Technologia matrycy: matowa 
6) napęd optyczny: brak; Napęd wbudowany: nie 
7) Typ baterii: Li-Ion; czas pracy na baterii 840 min; liczba komór baterii: 6 (3+3) 
8) podświetlana klawiatura; substytut myszki: touchpad + trackpoint 
9) Multimedia: Liczba głośników: 2; wbudowany mikrofon: tak,  
Typ wbudowanej kamery: 1,0 MPix 
10) Komunikacja: WLAN: tak; Bluetooth: tak; standard WLAN: ac/a/b/g/n 
Modem WWAN (3G lub LTE): możliwość zamontowania modemu 3G lub LTE 
Karta sieciowa: 10/100/1000 
11) Złącza: liczba portów USB: 3; HDMI: tak; DisplayPort: tak; złącze stacji dokującej: tak  
USB 3.0: tak, FireWire: nie; VGA:nie; DVI: nie 
12) Bezpieczeństwo: czytnik linii papilarnych: tak, wzmocniona konstrukcja: tak 
Układ szyfrowania TPM: tak; czytnik Smart Card: tak 
13) Wymiary: Waga max [kg]: 1,7 
Szerokość max[mm]: 339; głębokość max [mm]: 233; wysokość max [mm]: 21 
14) Oprogramowanie: 
Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 8.1 PL 64-bit lub nowszy lub 
równoważny. Parametry równoważności:  
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Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez 
Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012  
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows 
(posiadaną przez Zamawiającego), WMI. System operacyjny nie wymaga aktywacji za 
pomocą telefonu lub Internetu. Pełna obsługa ActiveX 

 CZĘŚĆ 8  

1 Komputer przenośny - laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
system operacyjny: preferowany jest komputer bez systemu operacyjnego. 
Zamawiający dopuszcza komputer z preinstalowanym dowolnym systemem 
operacyjnym, jednak musi być zachowana możliwość instalacji dowolnego systemu. 
procesor: co najmniej 4700 punktów wg www.cpubenchmark.net 
ekran: matowy 13,3 cala lub większy o rozdzielczości natywnej co najmniej 1920x1080 
pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB, DDR3;  
pamięć masowa: dysk SSD 200GB lub większy 
karta graficzna: co najmniej 1500 punktów w teście G3D videocardbenchmark.net 
akumulator: co najmniej 3000 mAh 
Liczba i rodzaj portow - USB: 1x 3.0, 2x 2.0, 1x Typ C (razem 4) 
- Czytnik kart pamięci SD, złącze HDMI, wyjście słuchawkowe 
- gniazdo ethernet RJ-45 10/100/1000Mbps 
łączność bezprzewodowa: WiFi 802.11 ac, bluetooth 
wymiary: szerokość mniej niż 35 cm, głębokość mniej niz 25 cm 
waga z baterią nie więcej niż 2.0 kg 
kolor: czarny lub zbliżony do czarnego 
dodatkowe akcesoria: USB mysz optyczna 
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 CZĘŚĆ 9  

1 Komputer przenośny - laptop 
Zastosowanie: : praca biurowa, programowanie, 
eksperymenty z automatyczną dedukcją i podobne, prezentacje  
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
 Procesor wielordzeniowy o wydajności przynajmniej 5,777 wg 
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html  
pamięć operacyjna: min 8GB DDR3 
Ekran: 15,6", matowy 
Dysk twardy: min 256 GB SATA SSD 
Waga: do 3 kg 
Pojemność baterii: co najmniej 74Wh 
system operacyjny: preferowany jest komputer bez systemu operacyjnego. 
Zamawiający dopuszcza komputer z preinstalowanym dowolnym systemem 
operacyjnym, jednak musi być zachowana możliwość instalacji dowolnego systemu. 
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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 3500 pkt. w teście Passmark (http://www.cpubenchmark.net/) 
* Minimum 8 GB pamięci RAM 
* Pamięć masowa: półprzewodnikowy dysk flash o pojemności min. 256 GB 
* Ekran: wyświetlacz 13,3 cala z błyszczącą powłoką i z podświetleniem LED o 
 natywnej rozdzielczości 1440 x 900 z 24-bitową głębią koloru 
* Jednoczesna obsługa pełnej rozdzielczości natywnej na wbudowanym wyświetlaczu i 
min. 2560x1600 pikseli na zewnętrznym monitorze z 24-bitową  głębią koloru 
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* Wbudowana kamera video 
* Wyjście Thunderbolt 
* Wbudowana karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardach 802.11a/b/g/n/ac 
* Wbudowany Bluetooth 4.0 
* Min. 2 złącza USB 3 
* Wbudowane głośniki stereo, wbudowany podwójny mikrofon 
* Wyjście minijack na słuchawki 
* Wymiary maksymalne: grubość do 2 cm, szerokość do 33 cm, głębokość do 20 cm 
* Masa maksymalna: do 1.35 kg 
* Obudowa aluminiowa 
* Wbudowana pełnowymiarowa klawiatura z min. 12 klawiszami funkcyjnymi i  
 4 klawiszami strzałek w odwróconym układzie "T". 
* Gładzik (touchpad) obsługujący dotykanie wieloma palcami 
* Bateria litowo-polimerowa min. 54 watogodzin, gwarantująca do 12 godzin pracy 
 z włączoną siecią bezprzewodową 
* Zasilacz sieciowy max. 45 W z magnetyczną wtyczką, obsługujący napięcia 
 zasilania 100-240V AC, częstotliwość 50-60Hz 
Dodatkowe wymagania: 
* Zgodność z wymaganiami ENERGY STAR 6.0 
* Minimalny zakres temperatur pracy/przechowywania: 10-35 stopni C / -24-45 stopni C 
* Minimalna dopuszczalna wysokość pracy/przechowywania/transportu: 
 3000m/4500m/10500m 
* 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 Mac OS X 10.11 El Capitan 
 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 2013; 
 - wydany w roku 2015 lub późniejszym. 

 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 
3500 pkt. w teście Passmark (http://www.cpubenchmark.net/) 
* Minimum 8 GB pamięci RAM 
* Pamięć masowa: półprzewodnikowy dysk flash o pojemności min. 128 GB 
* Ekran: wyświetlacz 13,3 cala z błyszczącą powłoką i z podświetleniem LED o 
 natywnej rozdzielczości 1440 x 900 z 24-bitową głębią koloru 
* Jednoczesna obsługa pełnej rozdzielczości natywnej na wbudowanym  wyświetlaczu 
i min. 2560x1600 pikseli na zewnętrznym monitorze z 24-bitową  głębią koloru 
* Wbudowana kamera video 
* Wyjście Thunderbolt 
* Wbudowana karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardach 802.11a/b/g/n/ac 
* Wbudowany Bluetooth 4.0 
* Min. 2 złącza USB 3 
* Wbudowane głośniki stereo, wbudowany podwójny mikrofon,  
* wyjście minijack na słuchawki 
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* Wymiary maksymalne: grubość do 2 cm, szerokość do 33 cm, głębokość do 20 cm 
* Masa maksymalna: do 1.35 kg 
* Obudowa aluminiowa 
* Wbudowana pełnowymiarowa klawiatura z min. 12 klawiszami funkcyjnymi i  
 4 klawiszami strzałek w odwróconym układzie "T". 
* Gładzik (touchpad) obsługujący dotykanie wieloma palcami 
* Bateria litowo-polimerowa min. 54 watogodzin, gwarantująca do 12 godzin pracy 
 z włączoną siecią bezprzewodową 
* Zasilacz sieciowy max. 45 W z magnetyczną wtyczką, obsługujący napięcia 
 zasilania 100-240V AC, częstotliwość 50-60Hz 
Dodatkowe wymagania: 
* Zgodność z wymaganiami ENERGY STAR 6.0 
* Minimalny zakres temperatur pracy/przechowywania: 10-35 stopni C / -24-45 stopni C 
* Minimalna dopuszczalna wysokość pracy/przechowywania/transportu: 
 3000m/4500m/10500m 
* 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 Mac OS X 10.11 El Capitan 
 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 2013; 
 - wydany w roku 2015 lub późniejszym. 

 CZĘŚĆ 12  

1 Komputer przenośny - laptop 
Zastosowanie: : Aplikacje biurowe, obliczeniowe i graficzne 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
* Procesor z rodziny x86 obsługujący programy 64-bitowe o wydajności nie gorszej niż 
4300 pkt. w teście Passmark (http://www.cpubenchmark.net/) 
* Minimum 8 GB pamięci RAM 
* Pamięć masowa: półprzewodnikowy dysk flash o pojemności min. 256 GB 
Ekran 13,3 cala z matową powłoką i z podświetleniem LED o rozdzielczości 
3200x1800 
* Wbudowany Bluetooth 4.0; wbudowana kamera video 
* Wbudowana karta sieci bezprzewodowej pracująca w standardach 802.11a/b/g/n/ac 
* Min. 2 złącza USB 3 
* Wbudowane głośniki, wbudowany podwójny mikrofon, wyjście minijack na słuchawki 
* Wymiary maksymalne: grubość do 1,6 cm, szerokość do 33 cm, głębokość do 23 cm 
* Masa maksymalna: do 1.35 kg 
* Wbudowana pełnowymiarowa klawiatura z min. 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 
klawiszami strzałek w odwróconym układzie "T". 
* Gładzik (touchpad) obsługujący dotykanie wieloma palcami 
* Bateria gwarantująca do 10 godzin pracy 
Zasilacz sieciowy, obsługujący napięcia zasilania 100-240V AC, częstotliwość 50-60Hz 
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 CZĘŚĆ 13          

1 Komputer przenośny - laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
- Przekątna ekranu: 13.3"; rozdzielczość: co najmniej FullHD 
- Pamięć RAM: co najmniej 8GB  
- Dysk twardy: co najmniej 250GB, typu SSD. 

2         
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- Procesor: częstotliwość taktowania co najmniej 2.3GHz, 2 rdzenie, 4 wątki 
- grubość maksymalna:14mm;  
- bateria: co najmniej 57 watogodzin 
- waga maksymalnie 1,2 kg 

 CZĘŚĆ 14          

1 Komputer przenośny – laptop 
Zastosowania: aplikacje biurowe i programistyczne, prezentacje. 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
- ekran matowy 15,6 cala o rozdzielczości natywnej co najmniej 1920x1080, 
- procesor dwurdzeniowy o wydajności co najmniej 4000 pkt. w tescie PassMark CPU 
Mark według www.cpubenchmark.net/laptop.html, 
- pamięć RAM: 8 GB lub więcej o częstotliwości co najmniej1600MHz, 
- pamięć masowa: dysk SSD 256GB lub większy, 
- napęd optyczny: zapis i odczyt DVD DL,  
- łączność bezprzewodowa WiFi a/b/g/n/ac oraz Bluetooth 4.0; 
- łączność przewodowa: 1000 Mbit/s, 
- waga: co najwyżej 2,3 kg,  
- czas pracy na baterii: co najmniej 6 godzin,  
- złącza: VGA, HDMI, co najmniej 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, RJ-45, - zainstalowany 
system operacyjny zgodny z Microsoft Windows, lub równoważny Parametry 
równoważności: Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną 
przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2012  
Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows 
(posiadaną przez Zamawiającego), WMI. System operacyjny nie wymaga aktywacji za 
pomocą telefonu lub Internetu. Pełna obsługa ActiveX 
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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/laptop.html

