
Zał. 1 . Specyfikacja techniczna 
 
 
CZĘŚĆ I: SPRZĘT KOMPUTEROWY  
 

 
Lp
. 

Wyszczególnienie 
(wymagania minimalne – opis interpretacji 

w SIWZ) 

Ilość J.m. Typ / 
 Producent 

Cena 
jednostkowa  
z podatkiem 

VAT 
(zł) 

Cena 
ogółem 

z podatkiem 
VAT 
(zł) 

Minimalne gwarancje 
i inne uwagi 

1 Komputer stacjonarny 
− procesor zaprojektowany do pracy w urządzeniach 

stacjonarnych, osiągający w teście firmy Passmark 
Software na stronie 
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wydajności 
pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU 
Mark” min. 4000, 

− pamięć RAM: min. 4 GB DDR3 1600 MHz z możliwością 
rozbudowy pamięci do 8 GB (minimum jedno złącze 
pamięci wolne), 

− płyta główna wyposażona co najmniej w:  
• zintegrowany kontroler USB, min. 6 portów wolnych, 
• złącze PCI Express x16, 
• złącze PCI Express x1, 
• złącze PCI, 
• złącza audio,  

− zintegrowana karta graficzna, wyposażona w port DVI lub 
VGA, 

− karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 
− kontroler 4xSATA II, 
− dysk twardy min. 500 GB, SATA, 
− nagrywarka DVD w kolorze obudowy, 
− zintegrowana karta sieciowa 100/1000 Mbps RJ 45, 
− klawiatura w układzie polskim programisty na USB, 
− mysz optyczna z rolką na USB, 
− obudowa typu Minitower: 

• złącza na przednim panelu: min 2xUSB, 
• złącza na panelu tylnym  min.: 6xUSB, 3xAudio, RJ45, 

VGA lub DVI-D, 
• zasilacz 230 V, 50-60 Hz, min. 300 W 

− system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-
bit 

15 szt.    - gwarancja wykonawcy: minimum 24 miesiące, 
- należy dołączyć: 
1. specyfikację techniczną w formie wykazu 

proponowanych rozwiązań, gdzie wykonawca 
poda nazwę producenta oferowanego sprzętu lub 
podzespołów, nazwy handlowe, numery 
handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i 
oprogramowania, które umożliwi ą 
Zamawiającemu wstępną identyfikację 
oferowanych produktów celem potwierdzenia 
jego zgodności z wymaganiami.  

- Zamawiający będzie wymagał pozostawienia 
dysków twardych u Zamawiającego 
w przypadku awarii komputera w okresie 
gwarancyjnym, 

- Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w 
skład komputera będące ze sobą kompatybilne 
nie mogą obniżać jego wydajności. 

 
 
 

2 Monitor  15 szt.    - gwarancja wykonawcy: minimum 24 miesiące, 



− typ monitora: LCD lub LED, 
− przekątna ekranu: min. 21” -  max. 23”, 
− format (proporcje): 16:9, 
− bez uszkodzonych pikseli, 
− ilość kolorów 16,7 mln, 
− kontrast: min. 700:1, 
− jasność: min. 250 cd/m2, 
− czas reakcji matrycy: max.5 ms, 
− kąty widzenia: pion – min. 160o, poziom – min. 160o, 
− złącze analogowe D-sub 15 pin, 
− złącze cyfrowe DVI, 
− wbudowane głośniki, 
− wbudowany w panel zasilacz 230 V 50-60 Hz, 

3.  Oprogramowanie biurowe MS Office 2013 Standard OLP 
GOV Pl 

15 szt.    Licencja grupowa 

 
 
 
 
CZĘŚĆ II: OPROGRAMOWANIE  
 

 
Lp. 

Wyszczególnienie 
(wymagania minimalne – opis interpretacji 

w SIWZ) 

Ilość J.m. Typ / 
 Producent 

Cena 
jednostkowa  
z podatkiem 

VAT 
(zł) 

Cena 
ogółem 

z podatkiem 
VAT 
(zł) 

Minimalne gwarancje 
i inne uwagi 

1. System operacyjny Windows Professional 8 Upgrade 
OLP Gov Pl 

200 szt.    Licencja grupowa 

2. Oprogramowanie biurowe MS Office 2013 Standard 
OLP GOV Pl 

225 szt.    Licencja grupowa 

 
UWAGA I: Wykonana przez Oferenta dokładna specyfikacja techniczno-cenowa powinna być dostarczona w formie wykazu proponowanych rozwiązań, gdzie 

będą podane: nazwa producenta oferowanego sprzętu, dokładne nazwy handlowe, numery handlowe (P/N), ilości oferowanego sprzętu i 
oprogramowania, które umożliwi ą Zamawiającemu wstępną identyfikacj ę oferowanych produktów celem potwierdzenia ich zgodności  
z wymaganiami. 

UWAGA II: W przypadku u życia w niniejszym dokumencie w odniesieniu do przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, informuję iż 
rozwiązania równoważne zawsze będą dopuszczalne. Powyższe realizuje dyspozycję przepisu art. 29 ust. 3 ustawy  z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) odnośnie użycia w powyższej sytuacji sformułowania „lub równoważny”. 

 


