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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET 12 

specyfikacja techniczna 

I. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa laptopa wraz z akcesoriami komputerowymi  

 

II. Informacje szczegółowe 

Zamówienie dotyczy dostawy zestawu  

1. Laptop …………..…. (1 szt.) 

 

 

III. Gwarancja, serwis 

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

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 

Astronomicznego ul. M. Kopernika 11, 51-622 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. 
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LP. Parametry techniczne urządzenia -minimalne wymagania Parametry oraz model i producent oferowanego sprzętu  Ilość 

I. II. III. IV. 

1. Laptop 

 

Parametry równoważne lub wyższe: 

 

Procesor: 

• Wydajność procesora co najmniej: - 9646 pkt. 

(3DMark06 CPU Test - źródło: 

https://www.notebookcheck.pl/Ranking-procesorow-

mobilnych-w-laptopach.4344.0.html) 

 

Pamięć masowa: Dysk SSD (M.2 PCIe):  

• Pojemność (co najmniej) 1 TB  

 

Pamięć operacyjna RAM: 

• Pojemność 16 GB (SO-DIMM) 

• Maksymalna obsługiwana ilość pamięci: 16 GB 

 

Ekran:  

• Ekran Matowy, LED, AHVA 

• Przekątna ekranu: 14 cali 

• Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) 

 

Karta graficzna:  

• Wydajność nie mniejsza niż: 2576 pkt (3DMark06 

Video Card Test, źródło: 

https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.

html) 

• Wielkość pamięci karty graficznej - nie mniej niż: 2048 

MB GDDR5 (pamięć własna) 

 

Producent: …………………………… Model:……………………………… 

 

 

Procesor: 

Producent: …………………………… Model:……………………………… 

 

• Tak/nie*  ………………………………………………………………… 

 

 

 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

 

Pamięć operacyjna RAM: 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

Ekran:  

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

Karta graficzna:  

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

 

 

• Tak/nie*  ………………………………………………………………… 

 

 

1 szt. 

https://dev1.notebook-check.com/index.php?id=4344&sort=b_5_0&deskornote=2&or=&showBars=1&3dmark06cpu=1&cinebench10_s=1&cinebench10_m=1&cb11_single=1&cb11=1&cinebench_r15_single=1&cinebench_r15_multi=1&wprime_32=1&x264_pass1=1&x264_pass2=1&cpu_fullname=1&l2cache=1&l3cache=1&tdp=1&mhz=1&turbo_mhz=1&cores=1&threads=1
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Dźwięk:  

• Wbudowane głośniki stereo 

• Wbudowane dwa mikrofony 
 

• Kamera internetowa: 1.0 Mpix (na podczerwień) 

 

Łączność:  

• Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) 

• Moduł Bluetooth 

 

Złącza: 

• USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. 

• USB Typu-C - 1 szt. 

• HDMI - 1 szt. 

• Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt. 

• USB 2.0 - 1 szt. 

• Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 

• DC-in (wejście zasilania) - 1 szt. 

 

• Kolor dominujący: granatowy 

 

Rozmiary: 

• Wysokość (nie większa niż): 17,3 mm 

• Szerokość (nie większa niż): 319 mm 

• Głębokość (nie większa niż): 199 mm 

• Waga z baterią - nie więcej niż: 1,22 kg 

 

• Ze względu na stosowaną w instytucie domenę Active 

Directory wymagany jest system operacyjny Microsoft 

Windows 10 (wersja językowa PL) 

 

 

Dołączone akcesoria: 

• Zasilacz 

• Firmowe etui na laptopa 

Dźwięk:  

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

Łączność:  

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  ………………………………………………………………… 

 

Złącza: 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

Rozmiary: 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

 

 

Dołączone akcesoria: 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

• Tak/nie*  ………………………………………………………………… 
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• Przejściówka USB -> RJ-45 
 

• Tak/nie*  …………………………………………………………………… 

 

* niepotrzebne należy 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) 


