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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PAKIET 14 

specyfikacja techniczna 

I. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa akcesoriów i części komputerowych  

II. Informacje szczegółowe 

Zamówienie dotyczy dostawy 

1. Zasilacz komputerowy ATX ( 6 szt.) 

2. Mysz komputerowa ( 10 szt.) 

 

zgodnych ze szczegółowymi parametrami technicznymi. 

III. Gwarancja, serwis 

Wymagana gwarancja na urządzenia – minimum 24 miesiące, maksimum 60 miesięcy. 

z 24-godzinnym serwisem. Jeżeli naprawa przekracza 7 dni, wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy o minimum takich 

samych parametrach technicznych. 

IV. 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. do Instytutu Fizyki 

Teoretycznej pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław. 

3. Wykonawca uzgodni telefonicznie dokładną datę i godzinę dostawy. 

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

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. 
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Szczegółowe parametry techniczne sprzętu 

 

 

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

oferowanego urządzenia, w sposób umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych. 

* Tak/Nie - niepotrzebne należy skreślić. 

O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy „Konfiguracji minimalnej Zamawiającego” należy traktować jako parametry minimalne. 

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

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

charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi niż sprzęt wyspecyfikowany przez Zamawiającego. 

 

LP. Parametry techniczne urządzenia -minimalne wymagania Parametry oraz model i producent oferowanego sprzętu  Ilość 

I. II. III. IV. 

1. Zasilacz komputerowy ATX: 

 

 

Moc zasilacza:  400 W 

typ PFC aktywne 

Ilość wtyczek  zasilania: 

ATX12V  24-pin (20+4)  1 

 EPS12V 8-pin 1 

PCI-E 6-pin 1 

Molex 4-pin 2 

Serial-ATA 3 

Rozmiar wentylatora 120 mm 

Zabezpieczenia zasilacza: 

UVP - podnapięciowe 

OVP - nadnapięciowe 

SCP - przeciwzwarciowe 

OPP - przeciw przeciążeniowe 

OCP - przed zbyt wysokim prądem 

OTP – termiczne 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

(Model powinien określać jednoznacznie oferowany sprzęt) 

 

Moc zasilacza:  ……….. 

. TAK/NIE* 

Ilość wtyczek  zasilania: 

ATX12V  24-pin (20+4)  ……….. 

 EPS12V  8-pin ……….. 

PCI-E 6-pin ……….. 

Molex 4-pin ………..  

Serial-ATA   ……….. 

Rozmiar wentylatora ……….. mm 

Zabezpieczenia zasilacza: 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

6 

szt. 
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SIP - przed prądami udarowymi 

 

. TAK/NIE* 

 

2. Mysz komputerowa: 

 

 

Typ myszy:   optyczna 

Komunikacja z komputerem:  przewodowa 

Interfejs  USB 

Rozdzielczość: 1000 dpi 

Zasięg  1.8 m 

Liczba przycisków  3 szt. 

Liczba rolek  1 szt. 

Ergonomiczny kształt 

Profil myszki  dla prawo i leworęcznych 

 

Producent: …………..……… Model:……………………… 

(Model powinien określać jednoznacznie oferowany sprzęt) 

 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

. Rozdzielczość  …………… dpi 

. Zasięg …………..m 

. Liczba przycisków ………….. szt. 

. Liczba rolek  ………….. szt. 

. TAK/NIE* 

. TAK/NIE* 

 

10 

szt. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

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) 

 


