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Opis przedmiotu zamówienia 

na dostawę sprzętu komputerowego dla projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 
zastępczej w okresie epidemii COVID-19” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020- Działanie 2.8 Ułatwienie 
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i 

usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym przez Powiat Braniewski 

 

1. 57 (pięćdziesiąt siedem) laptopów w konfiguracji posiadającej co najmniej: 

 

ekran: 15,6” LED, FullHD, matowy 
procesor: min. 4 rdzenie, wynik CPU Mark min. 7000 punktów (do oferty należy dołączyć wydruk 
ze strony: http://www.cpubenchmark.net) 
pamięć: 16 GB DDR4, 2400 MHz 
grafika – zintegrowana, pamięć współdzielona  
dysk twardy: 512GB SDD M.2 PCIe 
napęd optyczny - brak 
kamera internetowa – 1.0 Mpix, wbudowana w obudowę ekranu 
dźwięk - głośniki stereo wbudowane, mikrofon wbudowany 
złącza: USB 3.1 - 2 szt., USB Typu-C – 1 szt., HDMI 1.4 - 1 szt., wyjście słuchawkowe/wejście 
mikrofonowe - 1 szt. 
komunikacja: WiFi, Bluetooth 
system operacyjny: Windows 10 Home PL (wersja 64 bitowa) – Zamawiający wyklucza Windows w 
trybie S 
dołączone oprogramowanie: partycja recovery (umożliwiająca przywrócenie systemu z dysku) 
obudowa: przeważający kolor  - srebrny 
pojemność baterii 3-komorowa, > 3400 mAh 
wydzielona klawiatura numeryczna 
wielodotykowy, intuicyjny touchpad 
szyfrowanie TPM 
waga z baterią - < 1,6 kg 
gwarancja: min 24 miesiące, Door To Door 
 

2. 23 (dwadzieścia trzy) drukarki (urządzenie 3w1 – drukarka, kopiarka, skaner) 

technologia druku: laserowa, monochromatyczna 
papier: zwykły, format – A4, A5, A6, gramatura: 60 - 230 g/m2 

podajnik: kaseta pod drukarką, 250 arkuszy 
druk dwustronny: automatyczny 
szybkość druku jednostronnego – 30 str/min 
interfejsy sieciowe: USB, WiFi, LAN (Ethernet) 
przeważający kolor: biały, szary 
funkcja faksu: nie 
skaner: płaski, rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 dpi,  
kopiarka: rozdzielczość 600x600 dpi, skalowanie – 25-400% co 1%, kopiowanie wielokrotne 
waga: do 11kg 
koszty eksploatacji: oryginalny toner: max. 0,05 zł/str., oryginalny bęben: max. 0,015 zł/str. 
gwarancja: min 24 miesiące, Door To Door 
 

3. 11 (jedenaście) sztuk: Słuchawki nauszne, zamknięte, przewodowe, z mikrofonem (na pałąku lub 
na przewodzie),regulacja głośności, złącze 1szt. minijack 3,5 mm, przeważający kolor czarny, 
materiał nauszników – skóra ekologiczna 



gwarancja: min 24 miesiące  

 

Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (data produkcji – rok 2020), nie używany, nie naprawiany. 

Musi być przeznaczony na rynek polski i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta.  

 

Warunki gwarancji: 

Należy podać informacje o tym, kto będzie zapewniał serwis gwarancyjny. 

Jeśli serwis gwarancyjny będzie zapewniał podmiot inny niż producent, powinien on posiadać autoryzacje 

producenta komputera – dokumenty potwierdzające dostarczyć przy podpisywaniu umowy. 


