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Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna

Załącznik określa parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego.
Wszelkie wskazane nazwy i znaki towarowe stanowią jedynie rozwiązania przykładowe. Zamawiający
dopuszcza złożenie oferty o charakterze równoważnym w zakresie funkcjonalności, celowości, cech
technicznych i określonych parametrów (dotyczy wskazanych znaków towarowych).

Przedmiot zamówienia:
1. LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM – 15” (3 SZTUKI)
Procesor o prędkości min. 2,2 GHz, co najmniej 2-rdzeniowy, pamięć RAM co najmniej 8 GB, dysk
twardy HDD o pojemności co najmniej 1000 GB, napęd optyczny DVD+RW, przekątna ekranu od 15”
do 16”, solidna obudowa, dodatkowe wyposażenie: WiFi, łączność bezprzewodowa co najmniej w
standardzie a/b/g, karta sieciowa co najmniej Ethernet 10/100, karta graficzna co najmniej 2 GB, karta
dźwiękowa, wyjście słuchawkowe mini-jack, wyjście HDMI, co najmniej dwa porty USB 3.0 lub szybsze,
co najmniej 4-komorowa bateria.
W zestawie: ładowarka; kabel HDMI; mysz bezprzewodowa optyczna, zasilanie akumulator lub baterie
(komplet w zestawie), co najmniej 3 przyciski, rolka do przewijania; torba z rączką oraz paskiem, co
najmniej jedną kieszenią na zasilacz oraz kable; Windows 10, Office 2016 dla firm – licencja
bezterminowa (nazwy własne i znaki towarowe przykładowe).
Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

2. LAPTOP Z OPROGRAMOWANIEM – 13” (1 SZTUKA)
Procesor co najmniej 2-rdzeniowy, osiągający powyżej 3620 pkt w Passmark CPU Mark
(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php), pamięć RAM co najmniej 4 GB, pamięć masowa – typ
SSD minimum 128GB, ekran dotykowy – matryca od 13” do 14” o nominalnej rozdzielczości 1920x1080
(Full HD), aluminiowa obudowa, karta graficzna, wbudowany mikrofon i głośniki stereo, wyjście
słuchawkowe mini-jack, kamera internetowa minimum 1.0 Mpix, moduł Bluetooth, Wi-Fi 802.11,
czytnik kart pamięci, co najmniej dwa porty USB 3.0 lub szybsze, co najmniej 3-komorowa bateria.
W zestawie: ładowarka; kabel HDMI; mysz bezprzewodowa optyczna, zasilanie akumulator lub baterie
(komplet w zestawie), co najmniej 3 przyciski, rolka do przewijania; torba z rączką oraz paskiem, co
najmniej jedną kieszenią na zasilacz oraz kable; Windows 10, Office 2016 dla firm – licencja
bezterminowa (nazwy własne i znaki towarowe przykładowe).
Gwarancja co najmniej 24 miesiące.

3. APARAT FOTOGRAFICZNY (1 SZTUKA)
Cyfrowy aparat fotograficzny, matryca CMOS co najmniej 20 Mpix rozdzielczości, co najmniej 50-krotny
zoom optyczny, wizjer elektroniczny, lampa błyskowa, wyświetlacz co najmniej 3”, system stabilizacji
obrazu, tryb makro, zdjęcia seryjne 5-klatek na sekundę, rozdzielczość filmu co najmniej Full HD,

nośniki danych: karta pamięci SD, SDHC, SDXC, format zapisu plików JPEG i RAW, moduł łączności WiFi.
W zestawie z aparatem: akumulator, ładowarka do akumulatora, karta pamięci co najmniej 32 GB,
kabel USB, torba.
Gwarancja co najmniej 12 miesięcy.

Ocena zamówienia
1. Oferta powinna zawierać cenę (wraz z dostawą i instalacją) za poszczególne części przedmiotu
zamówienia – za 1 sztukę.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ocenie podlegać będą oferty na poszczególne
części przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybrania dowolnej ilości (w ramach podanych ilości dla
każdego towaru), dowolnej części lub całości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W
przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
5. Oferta powinna zawierać:
· Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1);
· Podpisaną (zatwierdzoną) specyfikację techniczną (załącznik nr 2);
· Parafowany (zatwierdzony) wzór umowy (załącznik nr 3);
· Opis techniczny wraz z określeniem marki/nazwy oraz modelu towaru oraz wizualizacją oferowanych
części przedmiotu zamówienia.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia
rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty.
7. Z wykonawcą zostanie zawarta umowa według załączonego wzoru. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do wprowadzenia zmian w umowie.

Kryteria oceny i ich znaczenie:
Zamawiający dokona ostatecznego wyboru Wykonawcy na podstawie analizy ofert pod kątem
formalnym, merytorycznym i cenowym. Za najkorzystniejszą, zamawiający uzna ofertę, która uzyska
najwyższą liczbę punktów.
Ocena przeprowadzona zostanie w oparciu o poniższe kryteria:
a) 80% - cena brutto – oferta najkorzystniejsza 80 pkt,
Sposób oceny:
P= On/Ob*%*100
P – punkty;
On – oferta najkorzystniejsza;
Ob – oferta badana;

% – procent badanego kryterium
a) 20% - długość okresu gwarancji – oferta najkorzystniejsza 20 pkt,
Sposób oceny:
P= Ob/On*%*100
P – punkty;
On – oferta najkorzystniejsza;
Ob – oferta badana;
% – procent badanego kryterium
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