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Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
 

Nazwa zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania 

ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym oraz dostawę 1 mobilnej szafy do 

przechowywania i ładowania komputerów tj. 12 laptopów, urządzenie kompatybilne z komputerami.  

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ilości 12 sztuk komputerów przenośnych z możliwością odłączenia 
klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i 
biurowym oraz dostawa 1 sztuki szafy do przechowywania i ładowania komputerów - 12 urządzeń komputerów mobilnymi 
Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem.  
 

Zamówienie dotyczy dostawy następującego wyposażenia:  
 

L.p. NAZWA OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ILOŚĆ 

1. Komputer przenośny  Komputer przenośny z możliwością odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i 

korzystania z urządzenia w trybie tabletu wraz z niezbędnym oprogramowaniem 

operacyjnym i biurowym. 

Parametry minimalne, nie gorsze niż: 

Procesor zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych co najmniej dwurdzeniowy, 

o częstotliwości minimum 2,0 GHZ. 

Czas pracy na baterii min. 9 h. 

Pamięć RAM min. 4 GB. 

Pamięć masowa o  pojemności minimum 64 GB. 

Ekran dotykowy o wielkości nie mniejszej niż 10” i rozdzielczości 1280 x 720 lub wyższej. 

Możliwość podłączenia do sieci WiFi o standardzie co najmniej 802.11 g.  

Złącza i łączność: USB, HDMI lub równoważne, Bluetooth w standardzie minimum 2.0, 
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wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe, czytnik kart pamięci SD. 

Zintegrowane komponenty multimedialne: kamera, mikrofon, karta audio i głośniki. 

Możliwość odłączenia klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie 

tabletu. 

Waga maksymalna do 1.6 kg. 

System operacyjny Windows 10 

Myszkę optyczną 

 

Sprzęt komputerowy o tak zdefiniowanych parametrach minimalnych spełniać powinien 

podstawowe cele związane z eksploracją zasobów dostępnych przez przeglądarkę 

Internetową, wyświetlaniem multimediów, tworzeniem i korzystaniem z prostych aplikacji, 

tworzeniem w edytorze tekstu/ prezentacji/arkuszu kalkulacyjnym, prostą edycją obrazu.  

  
 

2. Mobilna szafka do 

przechowywania i ładowania 

komputerów 

Mobilna szafka do przechowywania i ładowania komputerów przenośnych kompatybilna z 

komputerami z pozycji nr 1 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Szafka umożliwiająca  

przechowywanie transport i ładowanie 12 komputerów jednocześnie.  

Szafka mobilna wyposażona w kółka umożliwiające transport szafki. Szafka z funkcją 

ładowania baterii z zasilaniem. Wewnątrz korpusu  zamontowane listwy, które zawierają 

gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek komputerów. Drzwi  zabezpieczone zamkiem 

kluczowym. Do zamka dołączone 2 klucze. Szafka wyposażona w przewód zasilający 

rozłączalny.  

1 sztuka  

 
UWAGA! 
 
Podane parametry są parametrami minimalnymi. Oferenci mogą zaproponować urządzenia o wyższych wartościach z lepszymi funkcjami i 

możliwościami. 
 
W kosztach realizacji zamówienia Wykonawca powinien ująć dostawę, montaż, zainstalowanie programów. 
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