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Opis przedmiotu zamówienia Cz. II 
Lp. Nazwa Ilość sztuk/ 

zestawów 
Minimalne parametry/wymagania 

1 Komputer 
przenośny  

11 Procesor  
 Dwurdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4600 punków 
Pamięć 
4GB DDR4, możliwośd rozbudowy do min 16GB, min. 1 slot wolny 
Dysk 
Min. 128GB SSD  
Karta grafiki 
Zintegrowana 
Matryca 
Ekran 15,6" o rozdzielczości HD (1366 x 768) z podświetleniem LED i powłoką przeciwodblaskową, 
Napęd 
Napęd optyczny DVD +/- RW 
Wbudowane porty 
min. 1 x VGA; 
min. 1 x HDMI; 
karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45; 
Karta WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 
min. 4 porty USB w tym przynajmniej 2 x USB 3.0; 
min 1 port audio tzw. combo (słuchawka/mikrofon); 
czytnik kart pamięci wspierający karty SD 
port zasilania 
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touchpad z strefą przewijania w pionie i poziomie  
Bateria 
min. 4 komorowa, zapewniająca min. 6 godzin pracy bez zasilania zewnętrznego 
Waga 
max. 2,6 kg z baterią 
System operacyjny 
Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional  + nośnik  lub równoważny., klucz licencyjny Windows 10 Professional 
musi byd zapisany trwale w BIOS i umożliwiad instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z 
wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. System (również przy reinstalacji) nie może 
wymagad aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu). 
Przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd, jaką oferuje wskazany w opisie zamówienia system operacyjny, a w 
szczególności: 
- Klucz licencyjny musi byd zapisany trwale w BIOS i umożliwiad instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika 
bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.  
- System (również przy reinstalacji) nie może wymagad aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu lub Internetu. 
- Możliwośd dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeo, realizowany przez podanie identyfikatora 
klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy 
podad adres strony oraz sposób realizacji wymagania. 
- Możliwośd zainstalowania i uruchomienia (bez stosowania wirtualizacji) posiadanego przez Zamawiającego zestawu 
licencjonowanego oprogramowania: Subiekt GT, Rewizor GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT. 
Zainstalowane: 
-pakiet biurowy Microsoft Office 2010 lub inny tożsamy + nośnik i klucz licencyjny 
-program antywirusowy 
Certyfikaty i standardy 
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Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu na cały proces produkcji (wykonawca załączy dokument potwierdzający spełnianie 
wymogu).( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
Deklaracja zgodności CE ( dostarczyd wraz ze sprzętem) 
TCO Certyfikat  
Komputer musi spełniad wymogi normy Energy Star 6.0. 
Warunki gwarancji 
2-letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta. 
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego.  
Wykonawca zapewnia w okresie trwania gwarancji: 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia 
- zgłaszania usterek przez portal internetowy 
- dostępnośd wsparcia technicznego w godzinach pracy zamawiającego (8:00 – 15:30) 
- dostęp do portalu technicznego wykonawcy lub producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt technika 
serwisowego, mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki 
- w przypadku wystąpienia usterki, wsparcie techniczne ma rozwiązywad problemy z fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniem  
- w przypadku awarii dysków twardych, dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia 
wykonawcy lub podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. 
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad autoryzacje producenta komputera – 
dokumenty potwierdzające załączyd do oferty. 
Serwis urządzeo musi byd realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane 
dołączenie do oferty oświadczenia potwierdzającego, że serwis będzie realizowany przez autoryzowanego partnera serwisowego 
producenta lub bezpośrednio przez producenta 
Wsparcie techniczne 
Możliwośd telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego 
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bezpośrednio u producenta lub dostawcy. 
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnieo na stronie wykonawcy lub producenta komputera, realizowany poprzez podanie na  
dedykowanej stronie internetowej numeru seryjnego lub modelu komputera. 


