ZAŁĄCZNIK Nr 1
Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/
Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje:

1)
Minimum 120GB technologia SSD Min.
Prędkość: read: 500 mb, write: 390mb, Obsługa
Interfejsu SATA 6 Gb/s
2 sztuki minimum: 4TB interfejs: SATA 6Gb/s
Wersja desktopowa, minimum 7500 punktów w
teście passmark:

Dysk twardy:
Dysk twardy:
Procesor:

http://www.cpubenchmark.net/
minimum 4 rdzenie
Minimum: 8 GB minimum: 1600 Mhz
Zintegrowana w procesorze lub tradycyjna z
chłodzeniem pasywnym
Obsługa do min. 32GB pamięci, min. 4 slotów
pamięci, karta dźwiękowa, układ LAN
10/100/100Mbit/s, złącza PCI-E 16x min. 2 szt,
gniazda USB 3.0: min. 4, obsługa SATA 600,
obsługa min. 4 urządzeń SATA 600, układ RAID
na przynajmniej 2 urządzenia (RAID 0,1), złącza
VGA,HDMI,DVI,
Typu tower z 2 portami USB 3.0 z przodu
Możliwość montażu min. 5 wolnoobrotowych
wentylatorów, możliwość montażu kart
graficznych o długości 30cm, miejsca montażowe
pozwalające zamontować wszystkie wymienione
napędy oraz dyski, możliwość montowania
wentylatorów na procesor o wysokości do 16cm
Min. 400W w standardzie 80+ GOLD
nagrywarka DVD-RW
23”
Matryca matowa
Podświetlenie LED
Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli
Technologia IPS
DVI-D, VGA, HDMI
Cały zestaw musi zawierać odpowiednie
elementy chłodzenia pozwalające mu na stabilną
pracę zachowując maksymalny poziom hałasu na
poziomie 20dB
Zestaw bezprzewodowy, mysz z rolką laserowa,
interfejs USB
Zainstalowany i przetestowany system:
najnowsza dystrybucja Ubuntu, skonfigurowana
na dysku SSD oraz przestrzenią na dane na
dyskach SATA 4TB w systemie RAID mirror
kable, sterowniki na CD/DVD
Producenta minimalnie na 2 lata z naprawą w
siedzibie klienta

Pamięć:
Karta graficzna:
Płyta główna:

Obudowa:

Zasilacz:
Napęd:
Monitor:

Chłodzenie:

Klawiatura i mysz:
System:

Inne:
Gwarancja/rękojmia:
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2) Warunki ogólne:
gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego
dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy
dostawa na adres Zamawiającego
deklaracja zgodności z CE
kompatybilność sprzętu z systemem operacyjnym Linux
sprzęt oferowany musi się znajdować w aktualnej dystrybucji
licencje na systemy operacyjne i inne oprogramowanie muszą

obowiązywać na najnowszą
dostępną wersję tego oprogramowania w dniu złożenia oferty
wszelkie licencje na oprogramowanie mogą być oferowane ze zniżką edukacyjną, jeśli taka
przysługuje według producenta dla placówki naukowej PAN
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ZAŁĄCZNIK Nr 2
Specyfikacja 2 komputów /laptop/ wraz z oprogramowaniem, myszką, w Zadaniu Nr 2 /KS/
Zadanie Nr 2 /KS/ obejmuje:

1)
Laptop 15,6’’
kolor

czarny matowy

wysokość

nie mniej niż 29 mm i nie więcej niż 35 mm

szerokość

nie mniej niż 35 cm i nie więcej niż 40 cm

głębokość

nie mniej niż 20 cm i nie więcej niż 25 cm

waga

nie mniej niż 2,4 kg i nie więcej niż 2,5 kg

matryca

15,6’’, rozdzielczość 1366x768, matowa, z podświetleniem
LED

system operacyjny

Windows 7 Professional lub Windows 7 Home Premium

procesor

min. 2 rdzenie, min. 2,3 GHz, min. 2 MB cache

pamięć RAM

min. 8 GB, DDR3, częstotliwość szyny pamięci nie mniej
niż 1333 Hz

dysk twardy

HDD SATA, min. 500 GB, min. 5400 obr./min

karta graficzna

HD

łączność

parametry nie gorsze niż: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, LAN
10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0

wbudowany napęd optyczny

nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

wejścia/wyjścia

min. 3 wejścia USB 3.0, min. 1 wejście USB 2.0, 1 wejście
mikrofonowe, 1 wyjście słuchawkowe/głośnikowe, 1
wyjście HDMI

wbudowana kamera

tak

wbudowany czytnik kart pamięci

tak, 4 w 1: SD/SDHC/SDXC/MMC

wbudowany czytnik linii
papilarnych

tak

urządzenie wskazujące

trackpoint + touchpad

typ klawiatury

standardowa + numeryczna

typ baterii

litowo-jonowa, 6-komorowa

mysz

mini mysz do notebooków, kolor czarny/ciemny/szary,
laserowa, z rolką, kabel USB, rozdzielczość min. 1000 dpi,
nie gorsze niż lub równoważne:
http://www.kuzniewski.pl/p3912,logitech-ls1-laser-mouse-
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grape-jaffa-flash-910-000864-przewodowa-mysz-donotebookow-czarna.html
torba na laptopa

kolor czarny matowy, wymiary zgodne z danymi
dotyczącymi laptopa, pasek na ramię, oprócz komory na
laptopa min. 1 komora na dokumenty, wzmacniany spód i
brzegi, materiał chroniący przed deszczem, zapięcie na
zamek, nie gorsze niż lub równoważne:
http://www.kuzniewski.pl/p9011,lenovo-thinkpad-essentialtopload-case-57y4309-torba-na-notebooka-15-6-nylon.html

2)
Laptop 11,6’’
kolor

czarny matowy

wysokość

nie mniej niż 20 mm i nie więcej niż 25 mm

szerokość

nie mniej niż 25 cm i nie więcej niż 30 cm

głębokość

nie mniej niż 20 cm i nie więcej niż 25 cm

waga

nie mniej niż 1,4 kg i nie więcej niż 1,5 kg

matryca

11,6’’, rozdzielczość 1366x768, matowa, z podświetleniem
LED

system operacyjny

Windows 7 Professional lub Windows 7 Home Premium

procesor

min. 2 rdzenie, min. 1,8 GHz, min. 3 MB cache

pamięć RAM

min. 4 GB, DDR3, częstotliwość szyny pamięci nie mniej
niż 1600 Hz

dysk twardy

HDD SATA, min. 500 GB, min. 7200 obr./min

karta graficzna

HD

łączność

parametry nie gorsze niż: Wi-Fi 802.11 b/g/n, LAN
10/100/1000 Mbps, Bluetooth

wbudowany napęd optyczny

nie

wejścia/wyjścia

min. 2 wejścia USB 3.0, min. 1 wejście USB 2.0, 1 wejście
mikrofonowe, 1 wyjście słuchawkowe/głośnikowe, 1
wyjście HDMI

wbudowana kamera

tak

wbudowany czytnik kart pamięci

tak: SD/MMC

wbudowany czytnik linii
papilarnych

nie

urządzenie wskazujące

trackpoint + touchpad
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typ klawiatury

standardowa

typ baterii

litowo-jonowa, 6-komorowa

mysz

mała mysz do notebooków, kolor czarny/ciemny/szary,
laserowa, z rolką, kabel USB, rozdzielczość min. 1000 dpi,
nie gorsza niż:
http://www.kuzniewski.pl/p3912,logitech-ls1-laser-mousegrape-jaffa-flash-910-000864-przewodowa-mysz-donotebookow-czarna.html

torba na laptopa

kolor czarny matowy, wymiary zgodne z danymi
dotyczącymi laptopa, wzmacniany spód i brzegi, materiał
chroniący przed deszczem, zapięcie na zamek, nie gorsza
niż:
http://www.kuzniewski.pl/p8834,dicota-reclaim-d30461torba-na-notebooka-11-6-poliester.html

3)
Warunki ogólne:
gwarancja świadczona w serwisie zewnętrzym
dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy
dostawa na adres Zamawiającego
deklaracja zgodności z CE
sprzęt oferowany musi się znajdować w aktualnej dystrybucji
licencje na systemy operacyjne i inne oprogramowanie muszą obowiązywać na najnowszą
dostępną wersję tego oprogramowania w dniu złożenia oferty
wszelkie licencje na oprogramowanie mogą być oferowane ze zniżką edukacyjną, jeśli taka
przysługuje według producenta dla placówki naukowej PAN
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ZAŁĄCZNIK Nr 3
Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 3 /MK/
Zadanie Nr 3 /MK/ obejmuje:

1)
Minimum 120GB technologia SSD Min.
Prędkość: read: 500 mb, write: 390mb, Obsługa
Interfejsu SATA 6 Gb/s
2 sztuki minimum: 4TB interfejs: SATA 6Gb/s
Wersja desktopowa, minimum 7500 punktów w
teście passmark:

Dysk twardy:
Dysk twardy:
Procesor:

http://www.cpubenchmark.net/
minimum 4 rdzenie
Minimum: 8 GB minimum: 1600 Mhz
Zintegrowana w procesorze lub tradycyjna z
chłodzeniem pasywnym
Obsługa do min. 32GB pamięci, min. 4 slotów
pamięci, karta dźwiękowa, układ LAN
10/100/100Mbit/s, złącza PCI-E 16x min. 2 szt,
gniazda USB 3.0: min. 4, obsługa SATA 600,
obsługa min. 4 urządzeń SATA 600, układ RAID
na przynajmniej 2 urządzenia (RAID 0,1), złącza
VGA,HDMI,DVI,
Typu tower z 2 portami USB 3.0 z przodu
Możliwość montażu min. 5 wolnoobrotowych
wentylatorów, możliwość montażu kart
graficznych o długości 30cm, miejsca montażowe
pozwalające zamontować wszystkie wymienione
napędy oraz dyski, możliwość montowania
wentylatorów na procesor o wysokości do 16cm
Min. 400W w standardzie 80+ GOLD
nagrywarka DVD-RW
23”
Matryca matowa
Podświetlenie LED
Rozdzielczość min. 1920x1080 pikseli
Technologia IPS
DVI-D, VGA, HDMI
Cały zestaw musi zawierać odpowiednie
elementy chłodzenia pozwalające mu na stabilną
pracę zachowując maksymalny poziom hałasu na
poziomie 20dB
Zestaw bezprzewodowy, mysz z rolką laserowa,
interfejs USB
Zainstalowany i przetestowany system:
najnowsza dystrybucja Ubuntu, skonfigurowana
na dysku SSD oraz przestrzenią na dane na
dyskach SATA 4TB w systemie RAID mirror
kable, sterowniki na CD/DVD
Producenta minimalnie na 2 lata z naprawą w
siedzibie klienta

Pamięć:
Karta graficzna:
Płyta główna:

Obudowa:

Zasilacz:
Napęd:
Monitor:

Chłodzenie:

Klawiatura i mysz:
System:

Inne:
Gwarancja/rękojmia:
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2) Warunki ogólne:
gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego
dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy
dostawa na adres Zamawiającego
deklaracja zgodności z CE
kompatybilność sprzętu z systemem operacyjnym Linux
sprzęt oferowany musi się znajdować w aktualnej dystrybucji
licencje na systemy operacyjne i inne oprogramowanie muszą

obowiązywać na najnowszą
dostępną wersję tego oprogramowania w dniu złożenia oferty
wszelkie licencje na oprogramowanie mogą być oferowane ze zniżką edukacyjną, jeśli taka
przysługuje według producenta dla placówki naukowej PAN
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ZAŁĄCZNIK Nr 4
Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 4 /MO/
Zadanie Nr 4 /MO/ obejmuje:

1)
3 x MONITOR LCD 23'' w standardzie IPS
gwarancja: 3 lata w serwisie zewnętrznym
 technologia wykonania: IPS
 rodzaj podświetlania LED
 rozdzielczość nominalna 1920:1080 piksele
 obrotowy ekran: tak
 szerokość: min 53 max 55
 wysokość: min 35 max 37 cm
 głębokość: min 17 max 19 cm
 porty wyjścia/wejścia: DisplayPort/ 1xUSB
nie gorsze niż lub równoważne, na przykład:
http://www.komputronik.pl/product/134743/Sprzet_komputerowy_/Peryferia/23_Dell_U2312HM_IPS_4x
USB.html

2)
Warunki ogólne:
dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy
dostawa na adres Zamawiającego
deklaracja zgodności z CE
sprzęt oferowany musi się znajdować

w aktualnej dystrybucji
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