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Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-891/10
Załącznik nr 1 do umowy BPM.ZZP.342-891/10
Załącznik nr 1 do oferty

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE „KOMPUTER MOBILNY”
Sprzęt musi być zgodny z serią Toshiba L650-15L i5 430M równowaŜny lub o wyŜszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŜej:
dostawca odpowiada za współpracę wszystkich podzespołów oferowanego sprzętu z systemem Windows 7 i Windows XP
KOMPUTER MOBILNY *
Producent………………………………………

Parametry inne,
równowaŜne lub

Model…………………………………………..

wyŜsze **

Numer Katalogowy Komputera (Producenta): …………………………… spełniający

niŜej wymienione wymogi:

Ilość sztuk = 7
lp.

I.
1

-1-

-2-

2

Minimalna wydajność na przykładzie (z zasilaniem sieciowym)
http://www.videocardbenchmark.net/ PassMark G3D Mark równowaŜny Mobility Radeon HD 5145 lub wyŜszy min. 305 pkt
PassMark CPU równowaŜny i5-430M lub wyŜszy min. 2,372 pkt
http://www.cpubenchmark.net/

II.

Procesor * …………………..……………
/nazwa producenta + typ/model/

1

Minimalny typ procesora, min.
częstotliwość, chipset

Zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych, Chipset rekomendowany przez producenta procesora; pamięć
Cache nie mniej 3MB; technologia <= 45nm, zgodny z technologią: wirtualizacji, dynamicznej zmiany wydajności
(częstotliwości i napięcie),

2

Gwarancja, oznaczenie

min 24 miesięcy na komputer, oznaczenie środków trwałych (data dostawy, gwarancja, sprzedawca),

3

Pamięć RAM, klawiatura,

Min. 4 GB pamięci DDR3; moŜliwość zwiększenia pamięci do min. 8GB; qwerty, touchpad, myszka dedykowana do
pracy na notebooku (mniejszy rozmiar)

III. Ekran LCD minimum-maksimum

15”<= LCD =<15,8”, podświetlanie LED

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

1z2

MIASTO
NOWY SĄCZ

IV. Karta grafiki minimum, dysk twardy Zintegrowana zgodny z (DirectX 10.0); wbudowany min. 500GB SATA lub SSD
V. Komunikacja, napęd optyczny

Wbudowana Wi-Fi 802.11b/g/n; 10/100Base-T; Bluetooth , DVD RW+/-

VI. Karta dźwiękowa, modem, porty

wbudowane głośnik i mikrofon; min. 3 x USB 2.0, RJ-45, złącze monitora VGA, czytnik kart pamięci, zintegrowana
kamera internetowa

VII. Torba na notebooka, zasilacz i
dokumenty / inne

Tak, na dokumenty A4, boki wykładane gąbką usztywnione dno

VIII. System operacyjny*

………………………………………
/nazwa producenta + typ/model/

1

Produkt, rodzina , wersja licencji,

2

wersja językowa, zgodność, inne

System operacyjny preinstalowany Windows 7 Prof. lub wyŜsza PL, NTFS, nośnik CD/DVD z sterownikami oraz
recovery system
Preinstalowany system operacyjny, Pełna kompatybilność z aplikacjami: Microsoft Office 2007 oraz oprogramowaniem
oferowanym w ramach niniejszego postępowania przetargowego
Oferent gwarantuje 100% współpracę wszystkich podzespołów komputera z Windows XP Prof. , Windows 7 Prof.
32/64 bit
Oferowana wersja systemu Microsoft Windows 7 musi uprawniać do „downgradu” do Windows XP.

Kabel UTP *
IX.
…………………………………

Molex UTP Patch Cord, Linka, min. 300 cm, RJ45, min. 5e, Nadruk z informacją o czasie przeprowadzenia kontroli
jakości

/nazwa producenta + typ/model/

Instrukcja wypełniania:
*) naleŜy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + typ/model
**) naleŜy wypełnić w przypadku, jeŜeli oferowany towar posiada parametry inne, przynajmniej równowaŜne lub wyŜsze

.............................................................................
Podpis osoby - osób upowaŜnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy
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