Załącznik nr 1 do SWZ
Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym pod nazwą:

„Dostawa komputerów przenośnych z wyposażeniem”
Znak postępowania: ZP-4/IAEPAN/21
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń,
komputerów przenośnych z wyposażeniem zgodnie z poniższą specyfikacją i wymogami.
1. Przedmiot zamówienia podlega dofinansowaniu z Projektu pn. „Otwarte Zasoby w
Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)” Funduszu Rozwoju
Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie
umowy POPC.02.03.01-00-0029/17
2. Zamawiający zastrzega sobie:
•

aby wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE;

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
5. Wszystkie dostarczone i stosowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia
urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nigdzie wcześniej nieużywane, posiadające parametry
techniczne i jakościowe oraz właściwości nie gorsze niż przewidziane w OPZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie,
jednak nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.
7. Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refubrished
8. Miejsce dostawy: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140
Warszawa

PARAMETRY
OFEROWANE
PARAMETRY WYMAGANE

1.

(należy wskazać TAK albo
NIE albo podać oferowany
parametr)

LAPTOP WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 4 sztuki

1

Marka: ……………....
Model: …………..…..
Komputer przenośny dla e-redaktorów i osób przygotowujących obiekty cyfrowe w projekcie OZwRCIN
1.1

procesor sześciordzeniowy, o wydajności minimum 12 556 punktów w teście
PassMark CPU Mark High End CPUs z 28 czerwca 2021 (Załącznik 1 do
OPZ)

TAK/NIE

Wyświetlacz:
1.2

•

przekątna ekranu 15,6”

•

matryca IPS matowa

•

rozdzielczość 1920x1080

TAK/NIE

1.3

RAM min. 8GB DDR4 2933 MHz

RAM …… GB

1.4

dysk SSD M.2 min. 512GB

SSD …….. GB

1.5

grafika dedykowana z pamięcią własną min. 4GB DDR6, o wydajności 6 969
punktów w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards z 28
czerwca 2021 (Załącznik 2 do OPZ)

TAK/NIE

1.6

kamera HD720p z wbudowaną zaślepką

TAK/NIE

1.7

Gniazdo linki zabezpieczającej

TAK/NIE

Łączność:
1.8

•

karta sieciowa LAN [Mbps] 10/100/1000 (RJ45)

•

karta bezprzewodowa WiFi (generacja 6)

•

Bluetooth 5.0

TAK/NIE

Porty:
1.9

1.10

•

USB – min. 3 szt. (w tym min. 2xUSB 3.1; 1xUSB-C)

•

HDMI

•

Audio

•

RJ-45
•

•

TAK/NIE

klawiatura podświetlana

klawiatura numeryczna

TAK/NIE

zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
1.11

•

kompatybilny z Windows 10 64bit PL

•

wbudowany pakiet podstawowego oprogramowania (program
antywirusowy, przeglądarka internetowa, odtwarzacz Filmy i TV,
przeglądarka zdjęć, notatnik, kalendarz, kalkulator, poczta, pogoda

TAK/NIE

2

itp.)
•

wielozadaniowość

•

personalizacja

•

pulpity wirtualne

•

funkcja błyskawicznego logowania się do systemu z użyciem kamery
do rozpoznawania twarzy oraz czytnika linii papilarnych

•

szybkie tworzenie i zapisywanie notatek z użyciem pióra

•

historia aktywności na komputerze

•

automatyczne aktualizacje

1.12

czas pracy na baterii – min. 9,5 h

1.13

waga max. 2,2 kg

Ilość godzin pracy na
baterii: ………. h
Waga …… kg
Oferowany okres
gwarancji należy
wskazać w Formularzu
ofertowym

1.14

gwarancja producenta min. 24 miesiące

1.15

dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze
TAK/NIE
urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub
jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie Strona internetowa:
……………………….
internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej
Dodatkowe wyposażenie:
•

1.16
•

plecak dopasowany do laptopa ( wykonany z wodoodpornej i
wytrzymałej tkaniny, posiadający zintegrowaną przegrodę na laptopa
oraz główną, większą komorę na dodatkowe rzeczy bądź akcesoria,
na froncie plecaka zapinana na suwak kieszeń, szelki regulowane,
jednolity kolor)

TAK/NIE

myszka bezprzewodowa (optyczna, rozdzielczość min. 1000 dpi,
profilowany kształt, bateria w zestawie)

………………………..………
(dokument podpisany elektronicznie)
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