Formularz techniczny sprzętu
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:
ZAKUP I DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH (LAPTOPÓW) – W RAMACH PROJEKTU
GRANTOWEGO PN.: „ZDALNA SZKOŁA + WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ
W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO”.

Wyjaśnienie
Zamawiający wymaga, aby w formularzu w opisie oferowanego sprzętu komputerowego odpowiednio
do wymagań SIWZ, Wykonawca dokonał potwierdzenia spełnienia wymagań oferowanego produktu.
Dane te należy określić w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości. Przez wypełnienie,
Zamawiający rozumie opisanie proponowanego produktu w sposób potwierdzający spełnianie
warunków postawionych przez Zamawiającego. Zawarty w tej kolumnie opis służyć będzie ocenie
czy oferowany produkt spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ.
Jeżeli wymagane przez Zamawiającego informacje, w ocenie Wykonawcy są niewystarczające
do określenia wszystkich istotnych cech oferowanego produktu, mających znaczenia dla jego
właściwej, jednoznacznej identyfikacji, wówczas, Wykonawca powinien tego rodzaju informacje
wpisać jako „Dodatkowe informacje dot. produktu”.
Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu :
PRODUCENT:
MODEL LAPTOPA/TYP:
NUMER KATALOGOWY:
ROK PRODUKCJI:

Nazwa
komponentu

Typ sprzętu

Procesor

Pamięć RAM
Karta graficzna

Wymagane parametry techniczne

Laptop
Procesor klasy x 86 zaprojektowany
do pracy w komputerach
przenośnych, umożliwiający
uruchamianie aplikacji 64 bitowych,
osiągający w teście wydajności
PassMark CPU Mark wynik min.
7900 punktów. W ofercie należy
podać pełną nazwę handlową
oferowanego procesora.
nie mniejsza niż 8 GB RAM
SO-DIMM DDR4
Wbudowana/ wydajność co najmniej
800 według PassMark CPU Mark

Czy oferowany
produkt
spełnia
wymagania
minimalne
(TAK / NIE)

Parametry oferowane
(proszę podać
dokładny oferowany
parametr)

Dysk twardy

SSD – minimum 256 do 512 GB

Przekątna ekranu/
powłoka

nie mniejsza niż 15,6”/matowa
1920 x 1080 pikseli (Full
HD)

Rozdzielczość
Klawiatura

Łączność/rodzaje
wejść/wyjść

Wbudowane
głośniki i
mikrofon/kamera

QWERTY
Wi -Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac),
Moduł Bluetooth
wejście zasilania (AC-in) – min. 1
szt., min 2 x USB w tym co najmniej
2 x typu USB 3.0 lub nowsze, RJ-45
1Gbit LAN – min. 1 szt., HDMI –
min. 1 szt. lub Display Port – min. 1
szt., wyjście słuchawkowe/wejście
mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście
zasilania) - 1 szt.
Dźwięk /obraz - wbudowane głośniki
stereo, wbudowany mikrofon, kamera internetowa o rozdzielczości minimum HD

System
operacyjny

Windows 10 Home Edition

Wyposażenie
dodatkowe

wbudowany napęd optyczny DVD+,
czytnik kart pamięci, touchpad,
akumulator litowo-jonowy, zasilacz

Gwarancja

Min. 24 miesiące

…………….…….………….…….
(miejscowość, data)

…………………………………………
(podpis)

