



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 sprzętu komputerowego z podstawowym oprogramowaniem i wyposażaniem”
Znak postępowania: ZP-9/IAEPAN/21
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania zgodnie z poniższą specyfikacją i wymogami.
	Zamawiający zastrzega sobie: 
	aby wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem CE;

prawo żądania wystawienia faktur według wskazań Zamawiającego – odrębnie dla jednej części przedmiotu zamówienia/dla wskazanych urządzeń; 
	Zamawiający dopuszcza składaniea ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia podana jest marka konkretnego producenta, oznacza to wymagany przez Zamawiającego standard jakości zamawianego sprzętu. Dopuszcza się oferowanie produktów  równoważnych, jednak o nie gorszych parametrach techniczno-jakościowych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
	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.
	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 2014 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.
	Miejsce dostawy: 

Instytut Archeologii i Etnologii PAN, AL. Solidarności 105, 00-140 Warszawa
IAE PAN Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, 61- 612 Poznań , ul. Rubież 46
IAE PAN Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn, 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
IAE PAN Ośrodek Badań Nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, 50 - 118 Wrocław, ul. Więzienna 6




Zadanie Nr estaw 1 – dostawa do Krakowa








PARAMETRY WYMAGANE
PARAMETRY OFEROWANE
(należy wskazać TAK albo NIE albo podać oferowany parametr)
1.
TABLET 11 cali – 1 sztuka
Marka:  …..……………....
Model: …………..…..

1.1
procesor ośmiordzeniowy, o wydajności minimum 15 143 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załląacznik 1 do OPZ)
TAK/NIE
1.2
min. 8 GB pamięci RAM
Pamięć RAM
………… GB
1.3
wyświetlacz IPS, z podświetleniem LED, Liquid Retina, powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, powłoka antyodblaskowa
TAK/NIE
1.4
rozdzielczość 2388 x 1668
TAK/NIE
1.5
grafika 8 rdzeniowa
TAK/NIE
1.6
pojemność pamięci masowej min. 256 GB
Pojemność pamięci masowej: ….…….. GB
1.7
złącza: 
	Port Thunderbolt / USB 4 
	Gniazdo kart SIM

TAK/NIE
1.8
łączność: 
	Wi‑Fi 6 (802.11ax) 
	Bluetooth 5.0
	Wbudowany modem 5G

TAK/NIE
1.9
aparat
	tył tabletu
	obiektyw szerokokątny 12 MP 
	obiektyw ultraszerokokątny 10 MP
	dodawanie geoznaczników do zdjęć

automatyczna stabilizacja obrazu
	tryb zdjęć seryjnych
TAK/NIE
1.10
aparat
	przód tabletu
	aparat  ultraszerokokątny 12 MP
	nagrywanie wideo,  w tym poklatkowe ze stabilizacją obrazu
	tryb zdjęć seryjnych
	automatyczna stabilizacja obrazu

TAK/NIE
1.11
nagrywanie wideo
	nagrywanie wideo 4K
	nagrywanie wideo HD 1080p
	wideo w zwolnionym tempie

wideo poklatkowe ze stabilizacją obrazu 
	filmowa stabilizacja obrazu wideo 
	wideo z ciągłym autofokusem
TAK/NIE
1.12
wbudowane 4 głośniki stereo
TAK/NIE
1.13
wbudowane 5 mikrofonów 
TAK/NIE
1.14
czujniki:
	żyroskop trójosiowy

przyspieszeniomierz
barometr
	czujnik oświetlenia zewnętrznego
TAK/NIE
1.15
wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 28 Wh 
min. 10h oglądania wideo lub przeglądania Internetu przez sieć WIFI
TAK/NIE
Pojemność baterii: ……… Wh
Ilość godzin oglądania wideo lub słuchania muzyki: ………. h
1.16
System operacyjny posiadający następujące funkcje/możliwości:
	kompatybilny z systemem MacOS

	wykonywać zdjęcia, filmy

	obsługiwać kompas cyfrowy

obsługiwać wideorozmowy
odtwarzać audio (w tym MP3), 
odtwarzać wideo (w tym MPEG 4)
aplikację z mapami, przeglądarkę internetową, pocztę internetową, kalendarz, kalkulator, lokalizator
oprogramowanie umożliwiające kontrolę nad udostępnianiem danych (ochrona prywatności, kontrola śledzenia w aplikacjach)
aplikację obsługującą notatki podręczne, pliki zapisane na dysku urządzenia
aplikację obsługującą prezentacje multimedialne (filmy, zdjęcia, animacje, teksty),
aplikację do edycji tekstu, arkusz kalkulacyjny
przyjazną organizację zdjęć i filmów
dyktafon
obsługa zewnętrznych dysków
jednoczesną obsługę kilku aplikacji
zapisywanie notatek z użyciem pióra elektronicznego
pracę z zewnętrzną klawiaturą, myszką lub (i) gładzikiem, zewnętrznymi nośnikami pamięci
płynna i sprawna synchronizacja między różnego rodzaju urządzeniami (np. zaczynać pisanie tekstu na jednym urządzeniu i umożliwiać kontynuowanie pracy na tym samym pliku na innym urządzeniu bez dodatkowego oprogramowania), 
	przyjazną dla użytkownika współpracę z chmurą danych
TAK/NIE

1.17
gwarancja min. 12 miesiące
Oferowany okres gwarancji należy podać w Formularzu ofertowym
1.18
jeżeli urządzenie występuje w różnych kolorach zamawiający zastrzega sobie wybór konkretnego koloru przed podpisaniem umowy
1.19
wyposażenie:
- zasilacz o mocy 20 W
- kompatybilny kabel do ładowania
TAK/NIE

2.
LAPTOP WRAZ Z WYPOSAŻENIEM – 1 sztuka
Marka: …………….... 
Model: …………..…..
2.1
procesor czterordzeniowy, o wydajności minimum 8 757 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załącznik 1 do OPZ)
TAK/NIE
2.2
Wyświetlacz: 
	przekątna ekranu 15,6” 

matryca  IPS matowa
	rozdzielczość 1920x1080
TAK/NIE
2.3
RAM min. 16GB DDR4 2933 MHz
RAM …… GB
2.4
dysk SSD M.2 min. 512GB
SSD …….. GB
2.5
grafika dedykowana z pamięcią własną min. 4GB DDR6, o wydajności 7 758 punktów w teście  PassMark - G3D Mark High End Videocards z 17 listopada 2021 (Załącznik 2 do OPZ)
TAK/NIE
2.6
wbudowana kamera
TAK/NIE
2.7
Łączność:
	karta bezprzewodowa WiFi 6

Bluetooth 5.0
TAK/NIE
2.8
Porty:
	USB – min. 3 szt. (w tym 1xUSB-C)

HDMI
	Audio
TAK/NIE
2.9
klawiatura podświetlana
	klawiatura numeryczna

TAK/NIE
2.10
Materiał wykonania obudowy:
	aluminium

tworzywo sztuczne
TAK/NIE
2.11
zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
	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 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
	szyfrowane BiLocker

zdalne logowanie
	łączenie z domeną
TAK/NIE
2.12
pojemność  baterii – min. 56 Wh
pojemność baterii: ……….Wh 
2.13
waga max. 2 kg 
Waga …… kg
2.14
gwarancja producenta min. 36 miesiące
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym
2.15
dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej
TAK/NIE
Strona internetowa: ……………………….
2.16
Dodatkowe wyposażenie:
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)
	myszka bezprzewodowa (optyczna, rozdzielczość min. 1000 dpi, profilowany kształt, bateria w zestawie)
	pakiet biurowy - Licencja grupowa, wieczysta dla jednostek naukowych. Parametry minimalne: zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi relacyjnych baz danych oraz program do tworzenia prezentacji; kompatybilny z posiadanym pakietem biurowym MS Office Pro umożliwiający otwieranie, edycje i zapis z zachowaniem nie mniejszej jego cech funkcjonalności; możliwość otwierania i edycji formatów docx, xlsx, pptx, accdb bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego; oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro
TAK/NIE
Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refurbished

Zadanie Nr estaw 2 – dostawa do Krakowa
3.
ZASILACZ UPS – 4 sztuki
Marka: ……………....
Model: …………..…..
3.1
wolnostojący
TAK/NIE
3.2
komunikacja z komputerem przez złącze US
TAK/NIE
3.3
minimalna moc rzeczywista 600W
TAK/NIE
3.4
wbudowane diody sygnalizacyjne:
	informujące o konieczności wymiany baterii

pracy z baterii
TAK/NIE
3.5
maks. czas przełączenia na baterię 6 ms
TAK/NIE
3.6
gniazda z podtrzymaniem zasilania 4 x IEC320 C13 (10A)
TAK/NIE
3.7
zabezpieczenie przed zwarciem
TAK/NIE
3.8
odporność na przeciążenie
TAK/NIE
3.9
zimny start - możliwość uruchomienia bez podłączonej sieci
TAK/NIE
3.10
wyposażony w kable umożliwiające podłączenie do niego komputera i monitora
TAK/NIE
3.11
gwarancja producenta min. 24 miesiące
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym


4.
MONITOR 27” – 1 sztuka
Marka: ……………....
Model: …………..…..
4.1
monitor ekranowy o przekątnej wyświetlanego obrazu min. 27”
TAK/NIE
4.2
współczynnik proporcji obrazu 16:9
TAK/NIE
4.3
rodzaj ekranu: IPS, antyrefleksyjny, utwardzana, polaryzowana twarda powłoka (3H)
TAK/NIE
4.4
rozdzielczość 2560 x 1440
TAK/NIE
4.5
kontrast  min. 1 000:1
TAK/NIE
4.6
jasność min. 350 cd/m2
TAK/NIE
4.7
czas reakcji max. 8 ms
TAK/NIE
4.8
kąt widzenia pion/poziom min. 178o/178o
TAK/NIE
4.9
wielkość plamki 0,233 mm
TAK/NIE
4.10
regulacja pochylenia
TAK/NIE
4.11
obrotowy ekran (pivot) - 180o
TAK/NIE
4.12
gniazdo Kensington
TAK/NIE
4.13
możliwość montażu na ścianie VESA
TAK/NIE
4.14
redukcja migotania oraz redukcja szkodliwego promieniowania niebieskiego światła
TAK/NIE
4.15
złącza: 1xHDMI, 2xDP, 1xaudio, 4xUSB 3.1
TAK/NIE
4.16
wyposażenie: 
	monitor z podstawą, 

przewód zasilający, 
kable: DP-DP o długości min. 2,5m, kabel USB 3.0 do wysyłania danych
TAK/NIE
4.17
gwarancja min. 36 miesięcy; serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym








5.
STACJA ROBOCZA nr 1 – 1 sztuka
Marka: ……………....
Model: …………..…..
5.1
procesor sześciordzeniowy, o wydajności minimum 18 300 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załącznik 1 do OPZ)
TAK/NIE
5.2
RAM min. 16 GB (2x 8GB) DDR4 3200 MHz;
TAK/NIE
5.3
dysk SSD  min. 512 GB; dysk HDD min. 1TB SATA III
TAK/NIE
5.4
grafika dedykowana z pamięcią własną min. 2GB GDDR5, o wydajności 3667 punktów w teście  PassMark - G3D Mark High End Videocards z 17 listopada 2021 (Załącznik 2 do OPZ)
TAK/NIE
5.5
karta muzyczna: on board
TAK/NIE
5.6
napęd optyczny DVD-RW
TAK/NIE
5.7
Komunikacja (on board): 
	Ethernet 100/1000 Mbps (on board)

TAK/NIE
5.8
Interfejsy panel przedni/góra obudowy:
	4x USB 3.2 ( w tym USB typu C)

audio
czytnik kart pamięci
TAK/NIE
5.9
Interfejsy panel tylny:
	4x mini DP

2x DP
5x USB (w tym 3x USB 3.2)
audio
Ethernet RJ-45
TAK/NIE
5.10
Inne: 
	znak bezpieczeństwa CE

slot bezpieczeństwa Kensington
	dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej 
TAK/NIE
Strona internetowa: ……………………….
5.11
zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
	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 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
	szyfrowane BiLocker

zdalne logowanie
	łączenie z domeną
TAK/NIE
5.12
Wyposażenie:
	kabel zasilający

kabel miniDP-DP min. 2m do podłączenia monitora
	klawiatura QWERTY
	myszka
	pakiet biurowy - Licencja grupowa, wieczysta dla jednostek naukowych. Parametry minimalne: zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi relacyjnych baz danych oraz program do tworzenia prezentacji; kompatybilny z posiadanym pakietem biurowym MS Office Pro umożliwiający otwieranie, edycje i zapis z zachowaniem nie mniejszej jego cech funkcjonalności; możliwość otwierania i edycji formatów docx, xlsx, pptx, accdb bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego; oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro
TAK/NIE
5.13
Gwarancja producenta min. 60 miesięcy 
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym
Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refurbished

6.
STACJA ROBOCZA nr 2 – 1 sztuka 
Marka: ……………....
Model: …………..…..
6.1
procesor ośmiordzeniowy, o wydajności minimum 21 158 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załącznik 1 do OPZ)
TAK/NIE
6.2
RAM min. 16 GB (2x 8GB) DDR4 3200 MHz;
TAK/NIE
6.3
dysk SSD min. 512 GB; dysk HDD min. 1TB SATA III
TAK/NIE
6.4
grafika dedykowana z pamięcią własną min. 4GB GDDR5 , o wydajności 4475 punktów w teście  PassMark - G3D Mark High End Videocards z 17 listopada 2021 (Załącznik 2 do OPZ)
TAK/NIE
6.5
karta muzyczna: on board
TAK/NIE
6.6
napęd optyczny DVD-RW
TAK/NIE
6.7
Komunikacja (on board): 
	Ethernet 100/1000 Mbps (on board)

TAK/NIE
6.8
Interfejsy panel przedni/góra obudowy:
	4x USB 3.2 (w tym USB typu C)

audio
czytnik kart pamięci
TAK/NIE
6.9
Interfejsy panel tylny:
	4x mini DP

2x DP
5x USB (w tym 3x USB 3.2)
audio
Ethernet RJ-45
TAK/NIE
6.10
Inne: 
	znak bezpieczeństwa CE

slot bezpieczeństwa Kensington
	dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej 
TAK/NIE
6.11
zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
	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 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
	szyfrowane BiLocker

zdalne logowanie
	łączenie z domeną
TAK/NIE
6.12
Wyposażenie:
	kabel zasilający

kabel miniDP-DP min. 2m do podłączenia monitora
	klawiatura QWERTY
	myszka
	pakiet biurowy Licencja grupowa, wieczysta dla jednostek naukowych. Parametry minimalne: zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi relacyjnych baz danych oraz program do tworzenia prezentacji; kompatybilny z posiadanym pakietem biurowym MS Office Pro umożliwiający otwieranie, edycje i zapis z zachowaniem nie mniejszej jego cech funkcjonalności; możliwość otwierania i edycji formatów docx, xlsx, pptx, accdb bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego; oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro
TAK/NIE
6.13
Gwarancja producenta min. 60 miesięcy 
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym
Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refurbished

Zadanie Nr estaw 3 – dostawa do Warszawy
7.
SKANER A4 – 1 sztuka
Marka: ……………....
Model: …………..…..
7.1
płaski kolorowy skaner obrazu formatu A4
TAK/NIE
7.2
gęstość optyczna: 3.4 Dmax
TAK/NIE
7.3
interfejs USB 2.0 Hi-Speed
TAK/NIE
7.4
przetwornik fotoelektryczny kolorowy przetwornik CCD
TAK/NIE
7.5
rozdzielczość optyczna min. 6400 x 9600 dpi
TAK/NIE
7.6
głębia kolorów 48 bit
TAK/NIE
7.7
Wyposażenie:
	obsługiwane klisze: 35 mm klisza filmowa: 2 x 6 klatek, 35 mm klisze w uchwytach: 4 klatki, 120/220 — średni format (maks. 6 x 22 cm) 1 klatka

kabel zasilający
	kabel USB
TAK/NIE
7.8
Oprogramowanie: 
	sterowniki do Win 10

program OCR 
	program graficzny
TAK/NIE
7.9
Gwarancja producenta min. 12 miesięcy
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym

8.
KOMPUTER – 1 sztuka
Marka: ……………....
Model: …………..…..
8.1
procesor ośmiordzeniowy, o wydajności minimum 17 039 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załącznik 1)
TAK/NIE
8.2
RAM min. 16 GB DDR4 2666 MHz
TAK/NIE
8.3
dysk SSD min. 512 GB
TAK/NIE
8.4
grafika dedykowana z pamięcią własną min. 2GB GDDR5, o wydajności 798 punktów w teście  PassMark - G3D Mark High Mid Range Videocards z 22 listopada 2021 (Załącznik 3 do OPZ)
TAK/NIE
8.5
karta muzyczna: on board
TAK/NIE
8.6
Komunikacja (on board): 
	Ethernet 1000 Mbps (on board); 
	Bluetooth 4.2; 
	WiFi

TAK/NIE
8.7
Interfejsy panel przedni lub bok obudowy:
	USB 2.0 2 szt.

USB 3.0 2 szt.
TAK/NIE
8.8
Interfejsy panel tylni (wraz z kartą graficzną):
	2x HDMI
	2x VGA
	DVI
	USB min. 4 szt. ( w tym min. 2x USB 3.0)

RJ-45
audio
TAK/NIE
8.9
Inne: 
	znak bezpieczeństwa CE
	dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej 


TAK/NIE
8.10
zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
	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 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
	szyfrowane BiLocker

zdalne logowanie
	łączenie z domeną
TAK/NIE
8.11
Wyposażenie:
	kabel zasilający
	klawiatura QWERTY
	myszka
	pakiet biurowy Licencja grupowa, wieczysta dla jednostek naukowych. Parametry minimalne: zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi relacyjnych baz danych oraz program do tworzenia prezentacji; kompatybilny z posiadanym pakietem biurowym MS Office Pro umożliwiający otwieranie, edycje i zapis z zachowaniem nie mniejszej jego cech funkcjonalności; możliwość otwierania i edycji formatów docx, xlsx, pptx, accdb bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego; oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro;
	program graficzny do grafiki rastrowej do użytku podstawowego
	licencja wieczysta dla instytutów naukowych pod system MS Windows 
tworzenie efektów fotograficznych oraz pokazów slajdów i kolaży ze zdjęć 

automatyczne porządkowanie 
błyskawiczne wyszukiwanie fotografii dzięki automatycznemu oznaczaniu 
automatyczne dobieranie najlepszych fotografii 
inteligenta obróbka – automatyzacja, zaznaczanie tematu kompozycji jednym kliknięciem 
dodawanie ruchu do obrazów statycznych (animowane pliki GIF) 
funkcje korygowania fragmentów twarzy  
automatyczne wygładzanie skóry 
redukcja potrząśnięć aparatem fotograficznym  
przesuwanie, skalowanie i powielanie obiektów  
łatwe usuwanie zbędnych elementów na zdjęciu 
błyskawiczne zastępowanie tła  
zamiana części zdjęcia w szkic  
łączenie wielu ujęć w jedno 
oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro.
używanym oprogramowaniem przez Zamawiającego w przypadkach opisanych jak powyżej jest Adobe Photoshop Elements, dostarczone oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem obecnie posiadanym przez Zamawiającego 
TAK/NIE
8.12
Gwarancja producenta min. 36 miesięcy 
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym
Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refurbished

9.
MONITOR 24” – 1 sztuka 
Marka: ……………....
Model: …………..…..
9.1
monitor o przekątnej wyświetlanego obrazu min. 24”
TAK/NIE
9.2
współczynnik proporcji obrazu 16:9
TAK/NIE
9.3
rodzaj ekranu: IPS
TAK/NIE
9.4
rozdzielczość min. 1920 x 1080
TAK/NIE
9.5
kontrast  min. 1 000:1
TAK/NIE
9.6
jasność min. 250 cd/m2
TAK/NIE
9.7
czas reakcji max. 5 ms GTG
TAK/NIE
9.8
kąt widzenia pion/poziom min. 178o/178o
TAK/NIE
9.9
regulacja pochylenia
TAK/NIE
9.10
możliwość montażu na ścianie VESA
TAK/NIE
9.11
redukcja migotania oraz redukcja szkodliwego promieniowania niebieskiego światła
TAK/NIE
9.14
złącza: HDMI, DP
TAK/NIE
9.15
wyposażenie: 
	monitor z podstawą, 

przewód zasilający, 
kable: HDMI o długości min. 2 m
TAK/NIE
9.16
gwarancja min. 24 miesiące; serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym





Zadanie Nr estaw 4 – dostawa Kraków
10.
STACJA ROBOCZA nr 3 – 1 sztuka
Marka: ……………....
Model: …………..…..
10.1
procesor ośmiordzeniowy, o wydajności minimum 21 651 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załącznik 1 do OPZ)
TAK/NIE
10.2
RAM 32 GB (2x 16GB) DDR4 3200 MHz; dwa wolne gniazda pamięci
TAK/NIE
10.3
dysk SSD min. 512 GB; dysk SSD min. 1TB; dysk HDD min. 3TB
TAK/NIE
10.4
grafika dedykowana z pamięcią własną min. 8GB GDDR6, o wydajności 19734 punktów w teście  PassMark - G3D Mark High End Videocards z 17 listopada 2021 (Załącznik 2 do OPZ)
TAK/NIE
10.5
karta muzyczna: on board
TAK/NIE
10.6
komunikacja (on board): 
	Ethernet 100/1000 Mbps (on board); 

Bluetooth 5.1; 
WiFi 6
TAK/NIE
10.7
Interfejsy panel przedni/góra-bok obudowy:
	2x USB 3.2

audio
TAK/NIE
10.8
Interfejsy panel tylny (wraz z grafiką):
	2x USB 2.0

2x USB 3.2
1x USB-C
audio
Ethernet (RJ-45)
3x DP 
1x HDMI
TAK/NIE
10.9
Inne: 
	znak bezpieczeństwa CE
	dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej 

TAK/NIE
10.10
zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
	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 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
	szyfrowane BiLocker

zdalne logowanie
	łączenie z domeną
TAK/NIE
10.11
Wyposażenie:
	kabel zasilający
	klawiatura QWERTY
	myszka
	pakiet biurowy Licencja grupowa, wieczysta dla jednostek naukowych. Parametry minimalne: zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji; kompatybilny z posiadanym pakietem biurowym MS Office umożliwiający otwieranie, edycje i zapis z zachowaniem nie mniejszej jego cech funkcjonalności; możliwość otwierania i edycji formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego; oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro

TAK/NIE
10.12
Gwarancja producenta min. 24 miesiąceęcy 
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym
Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refurbished

9.
MONITOR 24” – 1 sztuka 
Marka: ……………....
Model: …………..…..
9.1
monitor o przekątnej wyświetlanego obrazu min. 24”
TAK/NIE
9.2
współczynnik proporcji obrazu 16:9
TAK/NIE
9.3
rodzaj ekranu: IPS
TAK/NIE
9.4
Rozdzielczość min. 1920 x 1080
TAK/NIE
9.5
kontrast  min. 1 000:1
TAK/NIE
9.6
jasność min. 250 cd/m2
TAK/NIE
9.7
czas reakcji max. 5 ms GTG
TAK/NIE
9.8
kąt widzenia pion/poziom min. 178o/178o
TAK/NIE
9.9
regulacja pochylenia
TAK/NIE
9.10
możliwość montażu na ścianie VESA
TAK/NIE
9.11
redukcja migotania oraz redukcja szkodliwego promieniowania niebieskiego światła
TAK/NIE
9.14
złącza: HDMI, DP
TAK/NIE
9.15
wyposażenie: 
	monitor z podstawą, 

przewód zasilający, 
kable: HDMI o długości min. 2 m
TAK/NIE
9.16
gwarancja min. 24 miesiące; serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym

Zadanie Nr estaw 5 – dostawa Warszawa
5.
STACJA ROBOCZA nr 1 – 1 sztuka
Marka: ……………....
Model: …………..…..
5.1
procesor sześciordzeniowy, o wydajności minimum 18 300 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załącznik 1 do OPZ)
TAK/NIE
5.2
RAM min. 16 GB (2x 8GB) DDR4 3200 MHz;
TAK/NIE
5.3
dysk SSD min. 512 GB; dysk HDD min. 1TB SATA III
TAK/NIE
5.4
grafika dedykowana z pamięcią własną min. 2GB GDDR5, o wydajności 3667 punktów w teście  PassMark - G3D Mark High End Videocards z 17 listopada 2021 (Załącznik 2 do OPZ)
TAK/NIE
5.5
karta muzyczna: on board
TAK/NIE
5.6
napęd optyczny DVD-RW
TAK/NIE
5.7
Komunikacja (on board): 
	Ethernet 100/1000 Mbps (on board)

TAK/NIE
5.8
Interfejsy panel przedni/góra obudowy:
	4x USB 3.2 ( w tym USB typu C)

audio
czytnik kart pamięci
TAK/NIE
5.9
Interfejsy panel tylny:
	4x mini DP

2x DP
5x USB (w tym 3x USB 3.2)
audio
Ethernet RJ-45
TAK/NIE
5.10
Inne: 
	znak bezpieczeństwa CE

slot bezpieczeństwa Kensington
	dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej 
TAK/NIE
Strona internetowa: ……………………….
5.11
zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
	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 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
	szyfrowane BiLocker

zdalne logowanie
	łączenie z domeną
TAK/NIE
5.12
Wyposażenie:
	kabel zasilający

kabel miniDP-DP min. 2m do podłączenia monitora
	klawiatura QWERTY
	myszka
	pakiet biurowy - Licencja grupowa, wieczysta dla jednostek naukowych. Parametry minimalne: zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi relacyjnych baz danych oraz program do tworzenia prezentacji; kompatybilny z posiadanym pakietem biurowym MS Office Pro umożliwiający otwieranie, edycje i zapis z zachowaniem nie mniejszej jego cech funkcjonalności; możliwość otwierania i edycji formatów docx, xlsx, pptx, accdb bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego; oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro
TAK/NIE
5.13
Gwarancja producenta min. 60 miesięcy 
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym
Zamawiający nie dopuszcza komputerów odnawianych tzw. Refurbished

11.
MONITOR 23,8” – 1 sztuka 
Marka: ……………....
Model: …………..…..
11.1
monitor o przekątnej wyświetlanego obrazu min. 23,8”
TAK/NIE
11.2
współczynnik proporcji obrazu 16:9
TAK/NIE
11.3
rodzaj ekranu: IPS, matowa,  podświetlenie LED
TAK/NIE
11.4
rozdzielczość 1920 x 1080
TAK/NIE
11.5
kontrast  min. 1 000:1
TAK/NIE
11.6
jasność min. 250 cd/m2
TAK/NIE
11.7
czas reakcji max. 5 ms
TAK/NIE
11.8
kąt widzenia pion/poziom min. 178o/178o
TAK/NIE
11.9
wielkość plamki 0,27 mm
TAK/NIE
11.10
obrotowy ekran (pivot)
TAK/NIE
11.11
wbudowane głośniki
wbudowany HUB USB
TAK/NIE
11.12
redukcja migotania 
	redukcja szkodliwego promieniowania niebieskiego światła
automatyczna regulacja jasności
TAK/NIE
11.13
Możliwość zabezpieczanie linką Kensington Lock
TAK/NIE
11.14
złącza: 1xHDMI, DVI, DisplayPort, D-Sub, USB 3.0
TAK/NIE
11.15
wyposażenie: 
	monitor z podstawą, 

przewód zasilający, 
kable: DP-DP o długości min. 2,5m
TAK/NIE
11.16
gwarancja min. 60 miesięcy; serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym






Zadanie Nr estaw 6 – dostawa Warszawa
12.
MOBILNA STACJA ROBOCZA – 1 sztuka
Marka: …………….... 
Model: …………..…..
12.1
procesor czterordzeniowy, o wydajności minimum 6 884 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załącznik 1 do OPZ)
TAK/NIE
12.2
Wyświetlacz: 
	przekątna ekranu 14” 

matryca  IPS matowa
	rozdzielczość min. 1920x1080
TAK/NIE
12.3
RAM min. 16GB DDR4 2666 MHz
RAM …… GB
12.4
dysk SSD min. 512GB
SSD …….. GB
12.5
grafika zintegrowana 
TAK/NIE
12.6
wbudowana kamera z przesłonką
TAK/NIE
12.7
Łączność:
	Ethernet 1000 Mbps (dopuszczalne przy użyciu adaptera)
	karta bezprzewodowa WiFi

Bluetooth 5.0
	Modem 4G (LTE)
TAK/NIE
12.8
Porty:
	USB – min. 4 szt.

HDMI
	Audio
TAK/NIE
12.9
klawiatura podświetlana
	odporna na zalanie
	czytnik kart pamięci
	czytnik linii papilarnych
	gniazdo linki zabezpieczającej Kensington
TAK/NIE
12.10
Materiał wykonania obudowy:
	poliamid

TAK/NIE
12.11
zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
	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 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
	szyfrowane BiLocker

zdalne logowanie
łączenie z domeną
TAK/NIE
12.12
pojemność  baterii – min. 57 Wh
pojemność baterii: ……….Wh 
12.13
waga max. 1,4 kg 
Waga …… kg
12.14
gwarancja producenta min. 36 miesięcyące
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym
12.15
dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej
TAK/NIE
Strona internetowa: ……………………….
12.16
Dodatkowe wyposażenie:
pakiet biurowy - Licencja grupowa, wieczysta dla jednostek naukowych. Parametry minimalne: zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi relacyjnych baz danych oraz program do tworzenia prezentacji; kompatybilny z posiadanym pakietem biurowym MS Office Pro umożliwiający otwieranie, edycje i zapis z zachowaniem nie mniejszej jego cech funkcjonalności; możliwość otwierania i edycji formatów docx, xlsx, pptx, accdb bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego; oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro
TAK/NIE

Zestaw 7 – dostawa do Poznania i Wrocławia
13.
LAPTOP 15,6”  – 2 sztuki
Marka: …………….... 
Model: …………..…..
13.1
procesor czterordzeniowy, o wydajności minimum 11 425 punktów w teście PassMark CPU Mark High End CPUs z 17 listopada 2021 (Załącznik 1 do OPZ)
TAK/NIE
13.2
Wyświetlacz: 
	przekątna ekranu 15,6” 

matowa
	rozdzielczość min. 1920x1080
TAK/NIE
13.3
RAM min. 16GB DDR4 3200 MHz
RAM …… GB
13.4
dysk SSD min. 512GB
SSD …….. GB
13.5
grafika dedykowana z pamięcią własną min. 2GB GDDR5, o wydajności 3 733 punktów w teście  PassMark - G3D Mark High End Videocards z 17 listopada 2021 (Załącznik 2 do OPZ)
TAK/NIE
13.6
wbudowana kamera
TAK/NIE
13.7
Łączność:
	Ethernet 1000 Mbps
	karta bezprzewodowa WiFi

Bluetooth 5.0
TAK/NIE
13.8
Porty:
	USB – min. 3 szt.

HDMI
	Audio
	RJ-45
	Czytnik kart pamięci

TAK/NIE
13.9
klawiatura podświetlana
	klawiatura numeryczna
	czytnik linii papilarnych

TAK/NIE
13.10
Materiał wykonania obudowy:
	aluminium

TAK/NIE
13.11
zainstalowany system operacyjny posiadający następujące funkcje
	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 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
	szyfrowane BiLocker

zdalne logowanie
łączenie z domeną
TAK/NIE
13.12
pojemność  baterii – min. 54 Wh
pojemność baterii: ……….Wh 
13.13
waga max. 1,7 kg 
Waga …… kg
13.14
gwarancja producenta min. 36 miesiące
Oferowany okres gwarancji należy wskazać w Formularzu ofertowym
13.15
dostęp do aktualizacji sterowników zainstalowanych na komputerze urządzeń powinien być realizowany przez podanie modelu komputera lub jego numeru seryjnego na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – w ofercie należy podać adres strony internetowej
TAK/NIE
Strona internetowa: ……………………….
13.16
Dodatkowe wyposażenie:
pakiet biurowy - Licencja grupowa, wieczysta dla jednostek naukowych. Parametry minimalne: zawierający edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi relacyjnych baz danych oraz program do tworzenia prezentacji; kompatybilny z posiadanym pakietem biurowym MS Office Pro umożliwiający otwieranie, edycje i zapis z zachowaniem nie mniejszej jego cech funkcjonalności; możliwość otwierania i edycji formatów docx, xlsx, pptx, accdb bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego; oprogramowanie powinno działa w systemie operacyjnym MS Windows 10 Pro
TAK/NIE


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

