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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dot. zapytania ofertowego zakup i dostawa komputera przenośnego (laptopa) wraz z licencją systemu 

operacyjnego i akcesoriami 

 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i dostawę komputera przenośnego (laptopa) wraz z 

licencją systemu operacyjnego i akcesoriami  do siedziby Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia (Puchły 

62, gm. Narew), zgodnie z opisem przedstawionym w poniższej tabeli. Przedmiot zamówienia musi 

posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.  

 

Komputer przenośny (laptop) – 1 szt. 

L.p. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia 

1.  Procesor- 

wydajność 

obliczeniowa 

jednostki 

Procesor wielordzeniowy, o średniej wydajności ocenianej na co 

najmniej 8000 pkt. w teście PassMark CPU Benchmarks, według 

wyników opublikowanych na stronie  

https://www.cpubenchmark.net/laptop.html  

 

Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą 

ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający 

nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputera pracowały na 

niższych parametrach niż opisywane w niniejszym dokumencie. 

2. Pamięć RAM Min. 8 GB 

3. Dysk Minimum: Dysk SSD 240 GB 

4. Wydajność 

grafiki 

Min. 3 GB 

5. Monitor/ekran Przekątna ekranu- minmalnie15-maksymalnie-17, 

rozdzielczość FullHD (1920x1080); matryca typu IPS 

6. Klawiatura W układzie QWERTY  

7. Łączność Wbudowana karta sieciowa LAN 1Gb/s; wbudowana karta 

bezprzewodowa wifi 5 (802.11a/b/g/n/ac); wbudowany moduł Bluetooth 

8. Touchpad Wbudowany wielodotykowy, intuicyjny touchpad 

9. Multimedia Wbudowane głośniki stereo, kamera HD,  min 1 wbudowany mikrofon; 

zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z Intel High Definition Audio 

10. System 

operacyjny 

System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft 

Windows 10 Home PL , 64 bit , nie wymagający aktywacji za pomocą 

telefonu lub Internetu w firmie Microsoft (system operacyjny z licencją, 

sterowniki do wszystkich podzespołów zainstalowanych w notebooku). 

 

Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzącym z rynku 

wtórnego.  

Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci 

specjalnej naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie 

producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania 

systemowego.  

 

12. Oprogramowanie/ 

sterowniki 

Komplet sterowników dla wszystkich elementów wymagających 

sterowników, wchodzących w skład urządzenia. Sterowniki powinny 

być kompatybilne z oferowanym przez Zamawiającego systemem 

operacyjnym. 
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13. Zasilacz Sieciowy 230V 

14. Warunki 

gwarancji 

Pełna, min. 24 miesiące (gwarancja producenta) 

15. Akcesoria Mysz bezprzewodowa z modułem komunikacyjnym USB 2.0 

chowanym wewnątrz obudowy myszki; sensor optyczny min. 1000 dpi; 

3 przyciski, w tym jeden zintegrowany z rolką przewijającą; zasilanie – 

1x bateria typu AA; kolor myszy do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Dedykowana torba do przenoszenia notebooka o wymiarach zgodnych z 

dostarczonym komputerem, wykonana z materiału wodoodpornego, 

posiadająca dodatkową kieszeń na zasilacz i akcesoria takie jak mysz 

komputerowa, itd.; torba musi być zamykana na zamek błyskawiczny i 

posiadać pasek naramienny do noszenia oraz uchwyt do przenoszenia w 

ręce; kolor torby szary lub czarny. 

 

 

 

 

 


