
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„komputery przenośne”

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są „komputery przenośne” dla Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp.
z o.o.

Opis zamówienia

1. Laptop wraz z wyposażeniem – oprogramowanie, mysz, kabel (5 sztuk)

 Procesor o prędkości min. 2,4GHz, 
 pamięć RAM co najmniej 4GB, 
 dysk HDD SATA co najmniej 500GB lub SSD co najmniej 250GB,
 napęd optyczny DVD+RW, 
 przekątna ekranu co najmniej 15.4”, 
 dodatkowe wyposażenie: łączność bezprzewodowa co najmniej w standardzie a/b/g, 

bluetooth, 
 karta grafczna, karta dźwiękowa, wyjście słuchawkowe minijack,
 co najmniej 2 porty USB 2.0 lub szybsze. 
 Wyjście HDMI. 
 Mysz.
 Licencja na najnowsze wydanie systemu operacyjnego w wersji 64 bit, kompatybilnego z 

pakietem biurowym opisanym poniżej.
 Bezterminowa licencja na pakiet biurowy -  Pakiet Microsof  Oce 2013 lub nowszy dla 

użytkowników domowych i małych frm 64bit lub równoważną licencję na pakiet biurowy 
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zawierający zaawansowany edytor tekstu, program pocztowy, program do tworzenia 
prezentacji multmedialnych oraz arkusz kalkulacyjny.

2. Laptop wraz z wyposażeniem – oprogramowanie, mysz, kabel (1 sztuka)

 Procesor o prędkości min. 2,4GHz, 
 pamięć RAM co najmniej 4GB, 
 dysk HDD SATA co najmniej 500GB lub SSD co najmniej 250GB, 
 napęd optyczny DVD+RW, 
 przekątna ekranu co najmniej 13” ale poniżej 14”, 
 dodatkowe wyposażenie: łączność bezprzewodowa co najmniej w standardzie a/b/g, 

bluetooth, 
 karta grafczna, 
 karta dźwiękowa, 
 wyjście słuchawkowe minijack, 
 co najmniej 2 porty USB 2.0 lub szybsze. 
 Dotykowy ekran. 
 Wyjście HDMI. 
 Waga poniżej 2kg. 
 Mysz.

 Licencja na najnowsze wydanie systemu operacyjnego w wersji 64 bit, kompatybilnego z 
pakietem biurowym opisanym poniżej.

 bezterminowa licencja na pakiet biurowy -  Pakiet Microsof  Oce 2013 lub nowszy dla 
użytkowników domowych i małych frm 64bit lub równoważną licencję na pakiet biurowy 
zawierający zaawansowany edytor tekstu, program pocztowy, program do tworzenia 
prezentacji multmedialnych oraz arkusz kalkulacyjny.

3.   ferta powinna zawierać cenę (wraz z dostawą we wskazane przez zamawiającego miejsce) za
przedmiot zamówienia.

4. Do oferty należy załączyć opis techniczny wraz z wizualizacją oferowanego przedmiotu zamówienia
w języku polskim.

5.  Co  najmniej  12  miesięczna  gwarancja.  Gwarancja  obejmuje  odbiór  uszkodzonego  sprzętu
i dostarczenie urządzenia po naprawie lub wymianie do siedziby Zamawiającego.

Miejsce  i  termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia:  siedziba  spółki,  w terminie  7  dni  od dnia
zawarcia umowy, nie później niw w okresie 30 dni od ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 ferowana cena bruto obejmuje cenę neto oraz obowiązujący podatek VAT. Cenę oferty należy 
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 groszy 
pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. Cena musi być podana 
cyfrowo i słownie. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. Cena musi być skalkulowana w sposób 
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jednoznaczny i musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia i jego 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
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