
OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - MINIMALNE WYMAGANIA                      
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ 

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYPEŁNIENIA FORMULARZA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – MINIMALNYCH WYMAGAŃ PRZEZ 
WPISANIE W MIEJSCACH WYSZCZEGÓLNIONYCH PARAMETRÓW OFEROWANEGO SPRZĘTU. 

* TAK/NIE -  NIEPOTRZEBNE NALEŻY SKREŚLIĆ 
 

 
L.

P
. 

Wymagania Zamawiającego 
Zgodność cech wymaganych z oferowanymi (TAK lub 
NIE) i/lub  parametry oferowane przez Wykonawcę Ilo ść zamwianego sprzętu 

1 2 3 4 

Notebooki 
 

 
1 

 

Notebook 15,6  
 

Przekątna ekranu: 15,6 cali 
Nominalna rozdzielczość LCD: min 

1920x1080pikseli 

Procesor: osiągający co najmniej 5500 

punktów w teście Passmark CPU Mark. 
Pamięć: min. 12GB 

Dysk twardy: 
- Pojemność nie mniejsza niż 240 GB SSD 

- Kości pamięci w technologii TLC 

- Prędkość odczytu min. 560MB/s  

- Prędkość zapisu min. 540MB/s 

 
Czas pracy na akumulatorze 
(normatywny) nie gorszy niż 4 godz. 
Karta dźwiękowa wejście mikrofonu, dwa 

wbudowane głośniki 

Komunikacja   
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n 

    * LAN 10/100/1000 Mbps 

    * Bluetooth 

 
 
Przekątna ekranu: 15,6 cali (tak/nie)* 
Nominalna rozdzielczość LCD ……………… 
pikseli  

Wynik procesora w teście Passmark CPU 
Mark: …………… 
Pamięć: …………….. GB 
Pojemność dysku twardego SSD …………….GB 
Technologia pamięci TLC: (tak/nie)* 
Prędkość odczytu min. ……….. MB/s  

Prędkość zapisu min. ………….. MB/s 

 

Czas pracy na akumulatorze (normatywny) 
……………… godz. 

Karta dźwiękowa 
   *wejście mikrofonu: (tak/nie)* 

   *dwa wbudowane głośniki: (tak/nie)* 

Komunikacja: 
    * WiFi IEEE 802.11 b/g/n: (tak/nie)*   

    * LAN 10/100/1000 Mbps: (tak/nie)* 

    * Bluetooth: (tak/nie)* 

Interfejsy   
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Interfejsy  
    * 1 x HDMI  

    * min. 3 x USB 

     

 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
zgodnie z punktem 3.2.5 ISO 9296, 
mierzony zgodnie z ISO 7779 lub 
równoważny nie przekracza: 

• 35dB w jałowym trybie pracy 

• 40dB podczas dostępu do napędu 

twardego dysku 

 
 
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon 

    * wbudowana kamera  

    * klawiatura QWERTY 

    * klawiatura numeryczna 

    * moduł TPM 

    * czytnik linii papilarnych 

 

 

 
Torba odpowiadająca wymiarom 
notebooka 
 
Myszka 
 

    * 1 x HDMI (tak/nie)* 

    * ilość portów USB: …………. Szt. 

 

Deklarowany poziom mocy akustycznej w 
jałowym trybie pracy: ……….. dB 
 
Deklarowany poziom mocy akustycznej 
podczas dostępu do napędu: 
……….dB(tak/nie)* 
Dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność  
    * wbudowany mikrofon: (tak/nie)* 

    * wbudowana kamera: (tak/nie)*  

    * klawiatura QWERTY: (tak/nie)* 

    * klawiatura numeryczna: (tak/nie)* 

    * moduł TPM: (tak/nie)* 

    * czytnik linii papilarnych (tak/nie)* 
 
Torba odpowiadająca wymiarom notebooka: 
(tak/nie)* 

 
Myszka (tak/nie)* 

 
25 

 
System operacyjny do notebooka 
 
System operacyjny przeznaczony do użytku w 

firmie (wersja Professional). Musi być on 64 

bitowy, współpracujący z systemami 

 
 
Przeznaczony do użytku w firmie: (tak/nie)* 

 

Wersja 64 bitowa: (tak/nie)* 
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                ……………………………………………………………………..                      ………………………………………………………………………… 
                                   (Miejscowość, data)                  (pieczęć i podpis osób uprawnionych 

                                                      do podejmowania zobowiązań) 
 
 
 
 
 
 

 

teleinformatycznymi eksploatowanymi przez 

zamawiającego. Przez systemy 

teleinformatyczne eksploatowane przez 

zamawiającego rozumie się: 

- możliwość uruchamiania systemu płatnik, 

- możliwość uruchamiania programu 

Logsystem, 

- możliwość uruchamiania pakietu Office w 
wersji co najmniej 2013 
Cykl życia systemu (okres wsparcia 
producenta): min. do 2025 r. 
- możliwość podłączenia do Active Directory 
 
Ułatwienia dostępu dla osób 
niepełnosprawnych: 
 - obsługa skrótów klawiszowych dla osób nie 
posługujących myszką 
- czytnik zawartości ekranu 
- zwiększenie kontrastu kolorów 
 

Współpraca z systemami: 

• Płatnik: (tak/nie)* 

• Logsystem: (tak/nie)* 

• Pakiet Office (tak/nie)*  

• Active directory (tak/nie)* 

 
Cykl życia systemu: Do …....... r. 
 
 
Ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych: 
- obsługa skrótów klawiszowych dla osób nie 
posługujących myszką (tak/nie)* 
- czytnik zawartości ekranu (tak/nie)* 
- zwiększenie kontrastu kolorów (tak/nie)* 
 


