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1. Zakup laptopów multimedialnych wraz z systemem operacyjnym szt. 34 

2. Zakup pakietów oprogramowania biurowego szt. 34 

 

  

1. Laptop multimedialny wraz z systemem operacyjnym: 

 
Model Procesora  Procesor osiągający w testach: PassMark 

CPU Mark wynik min. 6,256 punktów we-

dług wyników ze strony  

https://www.cpubenchmark.net 

Pamięć RAM  min. 8 GB  
Typ pamięci RAM  DDR4  
Ilość gniazd pamięci  min. 2  
Dysk twardy  SSD min. 256GB  
Slot M.2  tak  
Slot SATA  nie  
Matryca  min 15.6" lub większa 
Typ ekranu  Matowa  
Rozdzielczość ekranu  1920x1080 lub wyższa 
Ekran dotykowy  nie  
Obrotowy  nie  
Karta graficzna  Zintegrowana karta graficzna wykorzystu-

jąca pamięć RAM systemu dynamicznie 
przydzielaną na potrzeby grafiki 

Rodzaj karty graficznej  zintegrowana  
Wielkość pamięci karty graficznej  pamięć współdzielona  
Nagrywarka DVD+/-RW  nie  
Dźwięk  Wbudowane głośniki Wbudowany mikrofon  
Łączność  Kamera internetowa Bluetooth Wi-Fi  

Czytnik linii papilarnych  nie  
Podświetlana klawiatura  nie  
Rodzaje wejść / wyjść  min. 2 x USB 3.0 1 x USB-C 1 x RJ-45 1 x 

HDMI 1 x Czytnik kart SD 1 x Audio jack  

Zainstalowany system operacyjny  Windows 10 Home lub inny równoważny 
posiadające te same lub lepsze funkcje  
użytkowe 

Dominujący kolor obudowy  Dowolny 
Materiał obudowy  Tworzywo sztuczne lub metal 
Gwarancja min. 24 miesiące 
Wsparcie techniczne i dodatkowe warunki 
gwarancji 

- Dedykowany numer oraz adres email dla 
wsparcia technicznego i informacji produk-
towej 
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- Możliwość weryfikacji statusu naprawy 
urządzenia po podaniu unikalnego numeru 
seryjnego 
- Naprawy gwarancyjna  urządzeń musi być 
realizowany przez Producenta lub Autoryzo-
wanego Partnera Serwisowego Producenta 
- W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego 
odbiór wadliwego urządzenia od Zamawia-
jącego musi nastąpić w dzień zgłoszenia 
awarii (w przypadku zgłoszenia w godzinach 
pracy Oferenta)    

Informacje dodatkowe  Sprzęt musi być fabrycznie nowy tj. nieuży-
wany, nieuszkodzony, nieregenerowany, 
nieobciążony prawami osób lub podmiotów 
trzecich i wyprodukowany nie wcześniej niż 
na 24 miesiące przed terminem składania 
ofert oraz pochodzić z legalnego kanału 
sprzedaży producenta. Wszystkie sztuki lap-
topów oraz oprogramowania muszą pocho-
dzić od jednego producenta.   

 

 

2. Pakiet oprogramowania biurowego 

 

Microsoft Office Home & Business 2019 PL 
– pełna wersja, fabrycznie nowa z nigdy nie 
aktywowanego kodu dostępu 

W przypadku zaoferowania przez Oferenta 
równoważnego pakietu biurowego musi za-
wierać on wszystkie dedykowane elementy 
Microsoft Office 2019 z możliwościami które 
spełniać będą funkcjonalności edytora tek-
stu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, pro-
gramu do prowadzenia prezentacji Power-
Point, klienta poczty elektronicznej Outlook. 
Pakiet równoważny musi w pełni obsługi-
wać (otwierać, edytować i zapisywać) 
wszystkie istniejące dokumenty Zamawiają-
cego bez utraty jakichkolwiek ich parame-
trów i cech (arkusze kalkulacyjne zawiera-
jące makra i formularze, itp.)  

 

 


