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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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Zaoferowany sprzęt (model i parametry techniczne Wykonawca zobowiązany 
jest do wypełnienia formularza oferty technicznej przez wpisanie  nazwy 
producenta i modelu oferowanego urządzenia, w sposób 
umożliwiający jednoznaczną weryfikację jego parametrów technicznych.) 
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 CZĘŚĆ 1   

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

ekran matowy 14  cali o rozdzielczości   1920 x 1080  lub większej 
procesor o wydajności co najmniej  7,182 wg www.cpubenchmark.net 
pamięć operacyjna co najmniej 8 GB 
pamięć masowa: dysk SSD  M.2 PCIe min. 512 GB 
łączność bezprzewodowa WiFi  (802.11 a/b/g/n/ac) 
waga co najwyżej 1,38 kg z baterią  
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.; USB Typu-C - 1 szt.; HDMI - 1 szt.;  
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. 
Wbudowane głośniki stereo; Wbudowane dwa mikrofony; wbudowana kamera 
- Zainstalowany system operacyjny Oryginalny Windows 10 PRO PL 64-bit 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. Pełna obsługa ActiveX 
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem 
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 professional 
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 CZĘŚĆ 2  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Zastosowanie: Komputer będzie wykorzystywany do przygotowywania pism, 
publikacji i prezentacji graficznych, rozmów online, 
- ekran 15,6 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 
- procesor o wydajności co najmniej 6600 wg www.cpubenchmark.net 
- pamięć operacyjna co najmniej 16 GB 
- pamięć masowa: dysk SSD 512GB lub większy 
- waga co najwyżej 1,85kg 
- wymiary nieprzekraczające (w milimetrach): szer. 360; głęb. 240; wys. 20,5. 
- kamera HD, wbudowany mikrofon 
- HDMI, USB (co najmniej 3 złącza), Bluetooth, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) 
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- obudowa aluminiowa w kolorze szarym, platynowym, grafitowym lub czarnym 
- podświetlana klawiatura 
- Zainstalowany system operacyjny Oryginalny Windows 10 PRO PL 64-bit 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. Pełna obsługa ActiveX 
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem 
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 professional 

 CZĘŚĆ 3  

1 Komputery przenośne – laptopy 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Rodzaj laptopa: biznesowy 
- Przekątna ekranu LCD: 15,6 cala; powłoka ekranu: matowa lub antyrefleksyjna 
- Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD) 
- Procesor o wydajności nie gorszej niż 7,100 w teście PassMark Performance 
Test w kategorii CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/laptop.html) 
- Pamięć RAM: min. 16 GB 
- Rodzaj dysku twardego:  SSD/M.2; pojemność dysku SSD: min. 512 GB 
- Karta graficzna: dedykowana; komunikacja: WiFi, Bluetooth, LAN 
- Interfejsy: min. 3x USB (w tym min. 2x USB 3.1), wyjście HDMI, RJ-45 (LAN)     
- Waga: max. 1.9 kg (z baterią) 
- Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 10 PRO PL 64-bit 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. 
Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub 
Internetu. Pełna obsługa ActiveX. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być 
realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft 
Windows 10 professional. 
- Dodatkowe wyposażenie: mysz bezprzewodowa, optyczna 

2 
 

        

 CZĘŚĆ 4  

1 Komputer przenośny – laptop 
Zastosowania: korzystanie z systemu operacyjnego Linux Ubuntu w wersji 18.04.4 
LTS lub nowszej; korzystanie z aplikacji biurowych (takich jak LibreOffice Writer, 
LibreOffice Calc);  programowanie; przeprowadzanie dowodów komputerowych 
wymagających sprawdzania dużej liczby możliwości (np. przy użyciu tzw. ,,SAT 
solverów'' oraz ,,LP solverów''); korzystanie w podróży; korzystanie w biurze z 
następującymi urządzeniami peryferyjnymi: monitor, klawiatura, mysz 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Pamięć operacyjna: - pojemność: min. 8 GB 
Wyświetlacz: - typ wyświetlacza: Matowy, LED; przekątna ekranu: 15,6 cala 
- rozdzielczość podstawowa: min. 1920 x 1080 pikseli 
Parametry pamięci masowej: - dysk SSD o pojemności min. 100 GB 
Wyposażenie multimedialne: - wbudowane głośniki 
Wymagania dotyczące baterii/zasilania: - min. 1 godzina pracy na zasilaniu z 
akumulatora przy maksymalnym obciążeniu i maksymalnej jasności ekranu 
Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: 
- dostępne sterowniki dla systemu Linux Ubuntu w wersji 18.04.4 LTS lub wyższej 
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Waga: - waga z baterią: maks. 2 kg 
Wymagania dodatkowe: brak zainstalowanego systemu operacyjnego 
- do laptopa musi być dołączony zasilacz pozwalający ładować baterię tego 
laptopa z gniazda elektrycznego 
- gniazdo do podłączenia dołączonego zasilacza do laptopa 
- min. 3 gniazda USB; - gniazdo HDMI; - gniazdo na słuchawki; - touchpad 
- układ klawiatury: polski programisty 
- wydzielona klawiatura numeryczna 
- laptop musi obsługiwać zarówno wbudowane głośniki, jak i podłączane słuchawki 
- laptop musi obsługiwać LAN oraz Wi-Fi 

 CZĘŚĆ 5  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Procesor z rodziny x86 obsługujący programy 64-bitowe o wydajności nie gorszej 
niż 9000 pkt. w teście Passmark (wyniki dostępne na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/) 
* Minimum 16 GB pamięci RAM  
* Pamięć masowa: półprzewodnikowy dysk flash o pojemności min. 1TB 
* Ekran o przekątnej 13,3 cala z podświetleniem LED rozdzielczość natywna 2560 
na 1600 pikseli 
* Wbudowana kamera video HD 720p 
* Wyjście Thunderbolt 3 
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej pracująca w zgodności z IEEE 802.11a/b/g/n 
* Wbudowany Bluetooth 5.0  
* Min. 4 złącza USB 3 wbudowane głośniki stereo; wbudowany potrójny mikrofon 
* Wyjście minijack na słuchawki 
* Wymiary maksymalne: grubość do 2 cm, szerokość do 32 cm, głębokość do 24 cm 
* Masa maksymalna: do 1.5 kg;obudowa aluminiowa 
* Gładzik (touchpad) obsługujący dotykanie wieloma palcami 
* Czujnik oświetlenia zewnętrznego 
* Bateria min. 58 watogodzin, gwarantująca do 10 godzin pracy z włączoną siecią 
bezprzewodową; zasilacz USB-C o mocy 61 W 
Dodatkowe wymagania: * 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 MacOS 10.15 Catalina 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 
2016; wydany w roku 2015 lub późniejszym. 
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 CZĘŚĆ 6  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
* Procesor z rodziny x86 obsługujący programy 64-bitowe o wydajności nie 
gorszej niż 13000 pkt. w teście Passmark (wyniki dostępne na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/) 
* Karta graficzna o wydajności nie gorszej niż 6500 pkt. w teście Passmark (wyniki 
dostępne na stronie https://www.videocardbenchmark.net/ ) 
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* Minimum 16 GB pamięci RAM  
* Pamięć masowa: półprzewodnikowy dysk flash o pojemności min. 1TB 
* Ekran o przekątnej 16 cali z podświetleniem LED; rozdzielczość natywna 3072 
na 1920 pikseli 
* Wbudowana kamera video HD 720p 
* Wyjście Thunderbolt 3 
wbudowana karta sieci bezprzewodowej pracująca w zgodności z IEEE 802.11a/b/g/n 
* Wbudowany Bluetooth 5.0  
* Min. 4 złącza USB 3 
* Wbudowane głośniki stereo; Wbudowany potrójny mikrofon 
* Wyjście minijack na słuchawki 
* Wymiary maksymalne: grubość do 2 cm, szerokość do 37 cm, głębokość do 26 cm 
* Masa maksymalna: do 2.1 kg; obudowa aluminiowa 
* Gładzik (touchpad) obsługujący dotykanie wieloma palcami 
* Czujnik oświetlenia zewnętrznego 
* Bateria min. 100 watogodzin, gwarantująca do 11 godzin pracy z włączoną siecią 
bezprzewodową; zasilacz USB-C o mocy 96 W 
Dodatkowe wymagania: * 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 MacOS 10.15 Catalina 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 
2016; wydany w roku 2015 lub późniejszym. 

 CZĘŚĆ 7  

1 Komputery przenośne – laptopy 
Specyfikacja techniczna – Parametry równoważne lub wyższe niż:  

rodzaj laptopa:  biznesowy 
przekątna ekranu LCD min. 15 cali powłoka ekranu: matowa lub antyrefleksyjna 
Rozdzielczość ekranu:  1920 x 1080 (FullHD) 
Procesor: o wydajności nie gorszej niż 6,519 w teście 
PassMark PerformanceTest w kategorii CPU Mark 
http://www.cpubenchmark.net/laptop.html 
Pamięć RAM:             min. 8 GB 
Rodzaj dysku twardego:  SSD/M.2 (flash) pojemność dysku SSD:    min. 512 GB 
komunikacja:            WiFi, Bluetooth 
interfejsy: min. 1  USB, 1  USB 3.1 typ C, USB 3.1, wyjście HDMI, RJ-45 (LAN) 
Waga: max. 1.85 kg 
System operacyjny:      bez systemu operacyjnego 
Do każdego laptopa mysz bezprzewodowa, optyczna i torba 
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 CZĘŚĆ 8  

1 Komputer przenośny – laptop 
Specyfikacja techniczna Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Zastosowania: aplikacje biurowe i programistyczne, prezentacje, komunikacja wideo 
ekran z podświetleniem LED 13,3 cala o rozdzielczości natywnej co najmniej 2560x1600 
procesor czterordzeniowy 1,4GHz lub szybszy z co najmniej 128MB pamięci eDRAM 
  o wydajności co najmniej 8000  wg www.cpubenchmark.net 
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* pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB 
* pamięć masowa: dysk SSD 256GB lub większy 
* 2 porty Thunderbolt 3 (USB-C)   
* klawiatura podświetlana 
* łączność bezprzewodowa Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 
* kamera HD 720p lub o wyższej rozdzielczości 
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 10.15 Catalina 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 
2016; wydany w roku 2015 lub późniejszym.  
* waga co najwyżej 1,4 kg 
* mechanizm klawiszy inny niż butterfly 
* preferowany kolor obudowy: srebrny 
dodatkowe akcesoria: adapter do portu Thunderbolt 3 (co najmniej 2 porty USB-C i HDMI) 

 CZĘŚĆ 9  

1 Komputer przenośny – subnotebook/ultrabook 
Specyfikacja techniczna Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Zastosowanie: aplikacje biurowe, programistyczne, prezentacje; 
komputer będzie pracował pod kontrolą systemu operacyjnego linux 
* ekran matowy 14 cali lub większy o rozdzielczości 1920x1080 lub większej 
* procesor o wydajności co najmniej 8000  wg www.cpubenchmark.net 
* pamięć operacyjna co najmniej 16 GB 
* waga co najwyżej 1,2 kg 
* pamięć masowa:  dysk SSD PCIe 1TB lub większy 
* system operacyjny bez znaczenia 
* łączność bezprzewodowa WiFi 
* złącza HDMI, USB (2.0 lub 3.0), USB typu C 
* podświetlana klawiatura; kolor dominujący: szary, czarny lub srebrny 
* czas pracy na baterii (przy włączonym WiFi i działającej przeglądarce 
internetowej) co najmniej 715 minut: wynik ten może być potwierdzony testem 
NBC WiFi Websurfing Battery Test 1.3 na stronie www.notebookcheck.net: 
   https://www.notebookcheck.net/Benchmarks-and-Test-Results.142793.0.html? 
model_class=4&max_results=50&archive=1&or=0&showBars=1&bench_307_846
=1&model=1&cpu_name=1&gpu_name=1    lub równoważnym 
dodatkowe akcesoria: 
przejściówka USB-RJ45 (jeśli komputer nie jest wyposażony w gniazdo sieciowe J45) 
zewnętrzny czytnik kart (micro)SD (jeśli komputer nie jest wyposażony w taki czytnik) 
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 CZĘŚĆ 10          

1 Komputer przenośny – laptop 
Zastosowania: aplikacje biurowe i programistyczne, prezentacje, komunikacja wideo 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
* Procesor z rodziny x86 64 bitowy o wydajności nie 
gorszej niż 1500 pkt. w teście Passmark 
(wyniki dostępne na stronie http://www.cpubenchmark.net/) 
* Karta graficzna o wydajności nie gorszej niż 840 pkt. w teście Passmark 
(wyniki dostępne na stronie https://www.videocardbenchmark.net/ ) 
* Minimum 8 GB pamięci RAM 
* Pamięć masowa: dysk flash o pojemności min. 128 GB 
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* Ekran o przekątnej 13 cali z podświetleniem LED; 
rozdzielczość natywna 1440 na 900 pikseli 
* Wyjście Thunderbolt 
Wbudowana karta sieci bezprzewodowej pracująca w zgodności z IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
* Wbudowany Bluetooth 4.0 
* Min. 2 złącza USB 
* Wbudowane głośniki stereo, * Wbudowany podwójny mikrofon 
* Masa maksymalna: do 1.4 kg 
* Obudowa aluminiowa 
* Gładzik (touchpad) obsługujący dotykanie wieloma palcami 
* 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 10.12 Sierra 
lub system równoważny. Warunki równoważności: zgodność ze 
standardem Single UNIX Specification w wersji 3; w 100% współpracujący 
z posiadanym pakietem biurowym iWork 

 CZĘŚĆ 11          

1 Komputer przenośny – czytniki e-booków 
Specyfikacja techniczna - Parametry równoważne lub wyższe niż: 
Minimalne wymagania Przekątna ekranu: nie mniej niż 6 cali 
Ekran: dotykowy E-ink 
Podświetlenie: tak   
Rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 1448*1072 
Pamięć RAM minimum: 512Mb 
Pamięć wbudowana minimum: 8Gb 
Obsługiwane formaty minimum: pdf, mobi, epub, rtf, txt 
Czytnik kart pamięci: microsd 
etui w zestawie 
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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) 


