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Opis przedmiotu zamówienia: Zestaw komputerowy 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kompletnych zestawów 

komputerowych - 2 szt. Zleceniobiorca na swój koszt zobowiązany jest do 

montażu sprzętu w Zespole Szkół Ekonomicznych  przy ul. Grunwaldzkiej 39  

w Toruniu oraz do instalacji, uruchomienia, konfiguracji urządzeń. 

 

 Zapytanie obejmuje wyłącznie sprzęt spełniający następujące kryteria: 

 

-posiada deklarację CE, 

-posiada certyfikat ISO 9001 dla producenta, 

-sprzęt jest fabrycznie nowy( wyprodukowany nie wcześniej niż 9 

miesięcy przed dostawą i wolny od obciążeń osób trzecich ), 

-posiada dołączenie niezbędne instrukcje i materiały sporządzone w języku 

polskim, 

-posiada minimum 3-letnią gwarancję udzieloną przez producenta lub 

dostawcę na miejscu u klienta w ciągu 3 dni roboczych. 
 

 

 

 

Zestaw komputerowy - 2 sztuki 
 

 

L.p. 

Nazwa 

komponentu 

 

Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 2 3 

1 Komputer 
Zamawiający oczekuje wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta i modelu 

oferowanego komputera. 
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Zastosowanie 

Zestaw komputerowy może być wykorzystywany do obsługi aplikacji 

biurowych, edukacyjnych, obliczeniowych, jako lokalna baza danych oraz w 

celu dostępu do Internetu i poczty elektronicznej. 



 

3 Płyta główna 
Płyta główna musi być kompatybilna z oferowanym procesorem umożliwiając 

pracę procesora z maksymalną wydajnością. 
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Procesor 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowanym układem graficznym przeznaczony 

do pracy w stacjach roboczych. Według testu wydajnościowego PassMark CPU 

(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) wynik nie może być niższy niż 

8900 punktów (wg stanu na  12.11.2020) 

Wymagania dodatkowe dla procesora: 

- sprzętowe wsparcie wirtualizacji; 

- obsługa instrukcji 64-bitowych; 

- wsparcie wielowątkowości przetwarzania. 

Zamawiający oczekuje wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta i modelu 

oferowanego procesora 

 

5 

 

Pamięć RAM 

Co najmniej 8GB pamięci DDR4 pracującej z maksymalną częstotliwością 

magistrali obsługiwaną przez płytę główną. Możliwość rozbudowy do 16 GB.  

Po instalacji wymaganej ilości pamięci powinien pozostać min. jeden wolny slot 

dla potrzeb późniejszej rozbudowy. 

6 Dysk twardy Co najmniej Dysk SSD M.2 PCIe 256 GB, i co najmniej dysk SATA 500 GB 
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Karta graficzna 

Zintegrowana z procesorem lub dedykowana, umożliwiająca pracę 
dwumonitorową w rozdzielczości co najmniej FullHD 1920x1080 przy 
częstotliwości 60Hz; zgodność z: DirectX 12, OpenGL 4.4 Dostępne interfejsy: co 
najmniej 2 cyfrowe porty wideo spośród n/w: DisplayPort, DVI-D, D-Sub, HDMI 
(co najmniej 1 interfejs dostępny w komputerze musi być zgodny z interfejsem 
oferowanego monitora) 

8 Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio 

9 Karta sieciowa Zintegrowany kontroler LAN 10/100/1000BaseT 
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Porty i złącza 

a) złącza na panelu tylnym:  

HDMI (płyta główna): 1 

D-Sub VGA (płyta główna): 1 

RJ-45: 1 

USB 2.0 (panel tylny): 4  

 Złącza audio (panel tylny): 2 

b) złącza na przednim panelu: 

Wyjście słuchawkowe (panel przedni): 1   

USB 3.0 (panel przedni) 2 

 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php)


 

11 Klawiatura 
Klawiatura z interfejsem USB, układ QWERTY (polski programisty), 

podświetlenie 

12 Mysz Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolką 

13 Napęd optyczny DVD +/- RW (dopuszczalny slim) 
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Obudowa 

1. obudowa typu mini tower przystosowana fabrycznie do pracy w pionie i 

poziomie poprzez: 

- zapewnioną cyrkulację powietrza przód - tył wewnątrz obudowy 

- zainstalowane fabrycznie gumowe podkładki zapobiegające ślizganiu się 

obudowy i rysowaniu lakieru 

2. Zasilacz o mocy min. 180W i efektywności co najmniej 85% umożliwiający 

bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe 

urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń - przy pełnym obciążeniu 

3. Obudowa metalowa zaprojektowana przez producenta komputera, 

opatrzona w sposób trwały logo producenta oraz niepowtarzalnym numerem 

seryjnym komputera 

4. Konstrukcja wnętrza obudowy umożliwiająca montaż i demontaż kart 

rozszerzeń, napędu optycznego i dysku twardego bez konieczności użycia 

narzędzi 

5.Zatoki na dyski twarde i napędy optyczne: 

- co najmniej 1 zatoka na wewnętrzny dysk twardy HDD 3,5” 

- co najmniej 1 zatoka na napęd optyczny DVD (dopuszczalnie w rozmiarze 

SLIM) 

6. Obudowa wyposażona w co najmniej 2 fizyczne zabezpieczenia 

antykradzieżowe: 

- całej jednostki umożliwiające założenie blokady Kensington (linka zakończona 

zamkiem) 

- elementów wyposażenia wnętrza (np. dysku twardego) rozwiązanie 

uniemożliwiające nieuprawnione otwarcie obudowy , np. oczko w celu 

montażu kłódki 
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BIOS 

1. Zaimplementowana w BIOS informacja o numerze seryjnym oraz modelu 
komputera (z uwagi na użytkowane przez Zamawiającego 
oprogramowanie do zarządzania zasobami IT) 

2. Zaimplementowana w BIOS możliwość uzyskania informacji o: 
□ zainstalowanej pamięci RAM, ilości i zajętości slotów DIMM 
□ modelu procesora 
□ modelu zainstalowanych dysków twardych 
□ modelu zainstalowanego napędu optycznego 
□ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 

3. Zaimplementowana w BIOS funkcja blokowania/odblokowania 
bootowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń (np. pendrive) 

4. Możliwość selektywnego wyłączania portów USB (np. portów na front- 
panelu) 

5. Zaimplementowana w BIOS flaga OEM (certyfikat licencyjny) systemu 
operacyjnego umożliwiająca automatyczne aktywowanie systemu 
operacyjnego w przypadku jego reinstalacji. 
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Diagnostyka 

Zintegrowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, 

możliwy do wywołania przez użytkownika przed załadowaniem systemu 

operacyjnego, zapewniający kompleksowy zestaw testów sprawdzających 

komputer pod kątem wystąpienia awarii sprzętowych. System diagnostyczny 

ma umożliwiać testowanie głównych elementów komputera bez konieczności 

uruchamiania systemu operacyjnego i mieć możliwość testowania co najmniej: 

procesora, dysku twardego i pamięci operacyjnej RAM. System diagnostyczny 

powinien być zintegrowany z komputerem i umożliwiać uruchomienie w/w 

zestawu podstawowych testów bez użycia zewnętrznych nośników danych 

(płyty CD, karty SD, pendrive) zawierających te testy. 
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Monitor 

Zamawiający oczekuje wyszczególnienia w ofercie nazwy producenta oraz 

modelu (bądź P/N) oferowanego monitora 

Typ ekranu: Ekran o przekątnej min.21,5”, IPS , LED 

Rozdzielczość optymalna 1920x1080 przy częstotliwości 60Hz 
Współczynnik proporcji 
obrazu 

16:9 

Jasność 250 cd/m2 

Kontrast 1000:1 

Kąty widzenia (poziom/pion) min. 175 / min.175 stopni 

Czas reakcji matrycy 5ms 

Obsługa kolorów 16,7 mln 

Powłoka przeciwodblaskowa TAK 
Złącza co najmniej 1 złącze cyfrowe: HDMI, 

VGA (D-Sub),  

 
Kable sygnałowe 

kabel sygnałowy HDMI  umożliwiający 
połączenie komputera z monitorem w 
oparciu o wspólny interfejs cyfrowy 

Obrotowy ekran (PIVOT) Nie 

Technologia ochrony oczu 
Redukcja migotania 
Redukcja niebieskiego światła 

Hub USB Nie 

Regulacja wysokości Nie 

 
Załączone wyposażenie 

Przewód HDMI 
Przewód zasilający 
Skrócona instrukcja obsługi 

Pobór mocy Nie więcej niż 17W 
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System 

operacyjny 

1. Fabrycznie zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 

Professional PL 64bit lub inny równoważny system operacyjny 

charakteryzujący się następującymi cechami: 

- zlokalizowane w języku polskim co najmniej następujące elementy: pomoc 

techniczna i komunikaty systemowe; 

- uruchamianie autorskich aplikacji wymagających środowiska Microsoft .NET 

Framework, 

- wsparcie dla większości powszechnie używanych drukarek i urządzeń 

sieciowych, standardów USB, Plug&Play 



 

  - możliwość przywracania plików systemowych; 

- możliwość zdalnej instalacji, konfiguracji i administrowania systemem; 

- możliwość podłączenia oraz pełnej współpracy z systemem MS Windows 

2003/2008 Server oraz MS Active Directory jako klient domeny MS Windows; 

- zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile 

użytkowników zarządzane zdalnie, 

- zdalna instalacja oraz konfiguracja systemu za pomocą zasad grup 

propagowanych z domeny, 

- dostępność dwóch rodzajów graficznego interfejsu użytkownika: 

- klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

- dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem jak na urządzeniach typu 

tablet, 

- możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji 

systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez 

producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz 

mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 

-możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm 

zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 

- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń 

internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami 

zapory, 

- możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika w celu 

rozwiązania problemu z komputerem (zdalna pomoc użytkownikom) 

2. Utworzona partycja Recovery na dysku twardym wraz z 

zaimplementowanym mechanizmem umożliwiającym przywrócenie systemu 

operacyjnego z ukrytej partycji na dysku twardym 

3. Dołączony nośnik Recovery w postaci płyty DVD preinstalowanego systemu 

operacyjnego umożliwiający w przypadku awarii dysku twardego ponowną 

instalację systemu operacyjnego oraz nośnik zawierający sterowniki wszystkich 

zainstalowanych urządzeń 

4. Zaimplementowana w BIOS flaga OEM (certyfikat licencyjny) systemu 

operacyjnego - ponowna instalacja systemu operacyjnego przez 

Zamawiającego nie będzie wymagała konieczności aktywacji systemu za 

pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft 

5. Umieszczenie na obudowie komputera naklejki licencyjnej systemu 

operacyjnego stanowiące potwierdzenie legalności oprogramowania. 
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Dostawa 

- Urządzenia i ich wszystkie podzespoły muszą być dostarczone w stanie 

fabrycznie nowym, w oryginalnym opakowaniu, wolnym od wad technicznych, 

prawnych i formalnych, zwłaszcza w zakresie licencji i uprawnień do aktualizacji 

oprogramowania systemowego, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem 

systemowym i wymaganymi licencjami. 

- Wymagane jest, aby komponenty zestawu komputerowego jak komputer i 

monitor pochodziły od  tego samego producenta 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystosowania po dostawie sprzętu 

zapytania do producenta z prośbą o weryfikacje numerów seryjnych w celu 



 

  sprawdzenia zgodności ze specyfikacja i zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

podpisania Protokołu Odbioru w przypadku nie spełnienia powyższych 

zapisów. 
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Wsparcie 

techniczne 

producenta 

- Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do 

najnowszych sterowników i uaktualnień realizowane poprzez podanie numeru 

seryjnego/modelu komputera 

- Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta, bądź 

zapewnienie możliwości telefonicznego sprawdzenia u producenta lub jego 

przedstawiciela warunków gwarancji oraz okresu jej obowiązywania po 

podaniu numeru seryjnego urządzenia 
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Gwarancja i 

serwis 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z przedstawioną ofertą 

na okres nie mniej 3 lata pełnej gwarancji producenta świadczonej w siedzibie 

klienta (on-site) na n/w warunkach: 

- Serwis zestawu komputerowego będzie realizowany przez producenta lub 

autoryzowanego partnera serwisowego producenta 

- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 (lub równoważne) na 

świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta 

komputera 

- możliwość zgłaszania awarii 5 dni w tygodniu, tj. poniedziałek–piątek w godz. 

07:00-15.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, 

- czas reakcji serwisu: do 3 dni roboczych; 

- miejsce naprawy: w siedzibie Klienta 

- czas naprawy: w ciągu 4 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia; 

jeżeli naprawa gwarancyjna będzie trwała dłużej niż 4 dni Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego o porównywalnych 

parametrach na żądanie Zamawiającego 

-w przypadku wystąpienia kolejnej wady sprzętu po trzykrotnej naprawie w 

okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do wymiany 

wadliwego sprzętu na nowy, wolny od wad, zgodny z wymogami specyfikacji 

- w przypadku awarii nośnika danych (dysk twardy) nośnik ten pozostaje w 

siedzibie Zamawiającego; 



 

 


