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OFERTA

(wzór)
na

„Dostawę sprzętu komputerowego” (ZP 38/2012)

Nazwa Wykonawcy .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy 

ul. ....................................................... kod ......-............. miejscowość ....................................

województwo.........................................  powiat ......................................................................

Nr telefonu ............................................       Nr  faksu .............................................................

NUMER NIP .....................................................    NUMER REGON .............................................

Nr rachunku bankowego ..................................................................................

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  –  znak  ZP  38/2012  zamieszczonego  w 

Biuletynie Zamówień Publicznych nr ......................... z dnia ......................... r. oferujemy wykonanie  

zamówienia za kwotę:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Dział Organizacyjno-Prawny

Os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. (012) 622-94-87, fax: (012) 644-47-56

e-mail: zpubl@interia.pl

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ilość

1 Zestawy komputerowe 20

2 Jednostki Centralne 20

3 Drukarka 9

4 1

5 Drukarka wielofunkcyjna 3

6 12

7 Karta SATA III/ USB III 4

RAZEM

Nazwa przedmiotu 
zamówienia

Nazwa handlowa 
przedmiotu zamówienia 
(model wzorcowy)

Cena 
jednostkowa 
netto w zł

Stawka 
podatku 
VAT

Wartość 
netto

Wartość 
podatki 
VAT

Wartość 
brutto

Iloczyn 
kolumny 4 
i 5

Iloczyn 
kolumny 
6 i 7

Suma 
kolumny 
7 i 8

Drukarka wielofunkcyjna 
kolorowa

Karty sieciowe PCI 
express



Dostawa sprzętu komputerowego  (ZP 38/2012) 

ponadto:

1. Oświadczamy,  ze  zapoznaliśmy  się  ze  Specyfikacją  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został 
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia  
umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach  w  miejscu  i  terminie  wyznaczonym  przez 
Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy. 

5.  Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia naszej firmy z niniejszego postępowania, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. (W przypadku osób fizycznych oświadczam , że brak jest 
podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy).

6. Oświadczamy, iż istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera 
oraz  warunków  gwarancji  po  podaniu  numeru  seryjnego  bezpośrednio  u  producenta  lub  jego 
przedstawiciela - (podać nr telefonu...................)

Dostęp  do  najnowszych  sterowników  i  uaktualnień  na  stronie  producenta 
– .....................................................  link do strony (należy podać link do strony) zestawu realizowany 
poprzez  podanie  na  dedykowanej  stronie  internetowej  producenta  numeru  seryjnego  lub  modelu 
komputera .

7.  Oświadczamy,  że oferowane modele komputerów posiadają certyfikat  Microsoft,  potwierdzający 
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows XP  32bit i 
Windows Vista 32bit (wydruk ze strony Microsoft WHCL ..................... str. w ofercie ) 

8. Oświadczamy, że oferowane modele komputerów posiadają deklaracje zgodności CE (załączyć do 
oferty ..................... str. w ofercie ) 

9. Oświadczany,  że  powierzymy  podwykonawcom  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  części 
dotyczącej …....................................................... / że przedmiot zamówienia wykonamy w całości bez 
udziału podwykonawców.

10.     Załącznikami do niniejszej oferty są:
a)
b)
c)

........................................................
Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy.
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Wymagane minimalne parametry techniczne poleasingowego zestawu komputerowego typu  
Dell Optiplex 755 MT – 20 szt.

Nazwa komponentu  Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Oferowane parametry techniczne 
komputera

Typ Komputer stacjonarny typ Dell Optiplex 755 MT
Należy podać model, symbol oraz producenta.

Wydajność 
obliczeniowa

Procesor, dwu rdzeniowy,  w technologii  65nm, posiadający 
co najmniej 4MB pamięci cache L2, pracujący z zegarem co 
najmniej  2,33GHz,  powinien  osiągać  w  teście  wydajności 
PassMark  PerformanceTest  (wynik  dostępny: 
http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 
1450  punktów  Passmark  CPU  Mark  (wynik  na  dzień 
04/07/2012)

Pamięć operacyjna 
RAM

4GB  (2x2048MB)(parami  identyczna)  800  MHz  możliwość 
rozbudowy do min 8GB, dwa sloty wolne

Parametry pamieci 
masowej

Min( 2 dyski) . 2x 80 GB SATA, 5400 obr./min.

Wydajność grafiki Zestaw  powinien  umożliwiać  pracę  o  max  rozdzielczości 
1920x1200  @  60Hz  (cyfrowo)  i  2048x1566  @  75Hz 
(analogowo),  posiadająca  wyjście  D-SUB  VGA  oraz 
akcesoryjne DVI, nie gorsza niż INTEL GMA 3100

Wyposażenie 
multimedialne

Karta  dźwiękowa  zintegrowana  z  płytą  główną,  zgodna  z 
High Definition,   Porty  słuchawek i  mikrofonu na przednim 
oraz na tylnym panelu obudowy.

Obudowa Typu MiniTower z obsługą kart PCI 32bit oraz PCI Express
wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie:
2 szt 5,25” zewnętrzne i 1 szt 3,5” zewnętrzne
Maksymalna  suma  wymiarów  obudowy  nie  może 
przekraczać: 1040mm;  (415 x 185 x 440 mm), waga max 12 
kg
Zasilacz o mocy max 305W pracujący w sieci 230V 50/60Hz 
prądu zmiennego i efektywności min. 65%, 
W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera 
musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, 
służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 
komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi 
sygnalizować:

 Przebieg procesu POST
 Awarię BIOS-u
 Awarię procesora 
 Uszkodzenia  lub  braku  pamięci  RAM,  uszkodzenia 

złączy  PCI  i  PCIe,  kontrolera  Video,  płyty  głównej, 
kontrolera USB

Zgodność z 
systemami 

operacyjnymi i 
standardami

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat 
Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych 
modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows XP  
32bit i Windows Vista 32bit (załączyć wydruk ze strony 
Microsoft WHCL)

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy 
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi 
posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza 
sprzętowego. 
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BIOS - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
- Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 

dysku twardego komputera lub innych podłączonych do 
niego  urządzeń  zewnętrznych  odczytania  z  BIOS 
informacji o: 
wersji BIOS, 
nr  seryjnym  komputera  wraz  z  datą  jego 
wyprodukowania, 
ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
typie  procesora  wraz  z  informacją  o  ilości  rdzeni, 
wielkości pamięci cache L2 i L3, 
pojemności zainstalowanego dysku twardego
rodzajach napędów optycznych
MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
kontrolerze audio

- Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania 
startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie 
zapisanego  hasła  nawet  w  przypadku  odłączenia 
wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń

- Możliwość  włączenia/wyłączenia  zintegrowanej  karty 
dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu 
szeregowego  z  poziomu  BIOS,  bez  uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych,  podłączonych  do  niego,  urządzeń 
zewnętrznych.

- Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, 
czyli  podczas  startu  komputer  nie  wykrywa  urządzeń 
bootujących  typu  USB,  natomiast  po  uruchomieniu 
systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

- Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich 
portów,  tylko  portów  znajdujących  się  na  przodzie 
obudowy, tylko tylnich portów.

Certyfikaty i standardyCertyfikat Deklaracji zgodności CE 
System Operacyjny Microsoft  Windows  XP  Professional,  Naklejka  Licencyjna 

(producenta,  wraz  numerem  licencyjnym)  umożliwiająca 
zainstalowanie systemu 

Ergonomia Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej 
komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i 
napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się 
użycia wkrętów, śrub motylkowych); 
Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez 
konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie 
standardowych wkrętów, śrub motylkowych).
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia 
fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady 
Kensingtona)  oraz  kłódki  (oczko  w obudowie  do założenia 
kłódki); 

Warunki gwarancji 12  miesięczna  gwarancja  z  naprawą  do  5  dni  roboczych, 
koszt  odbioru  i  dostawy  uszkodzonego  sprzętu  od  i  do 
zamawiającego ponosi dostawca.

Wsparcie techniczne 
producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji 
sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego 
przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru 
seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć 
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link strony.
Wymagania 
dodatkowe

1. Wbudowane porty: 
1 x RS232,
1 x LPT, 
1 x VGA, 
min. 10 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na 
zewnątrz komputera: min. 3 z przodu obudowy i 6 z tyłu, 
port sieciowy RJ-45, 
porty  słuchawek  i  mikrofonu  na  przednim  oraz  tylnym 
panelu obudowy. 
Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy 
komputera) portów USB nie może być osiągnięta w 
wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

2. Karta sieciowa 10/100 Ethernet RJ 45, zintegrowana z 
płytą  główną,  wspierająca  obsługę  WoL  (funkcja 
włączana przez użytkownika), 

3. Płyta główna z wbudowanymi: 
2 wolnymi złączami PCI 32bit,  
1 złączem PCI Express x16 
1 wolnym złączem PCI Express x1;
4 złącza DIMM z obsługą do 8GB DDR2 pamięci RAM, 
min. 4  złącza SATA

4. Klawiatura USB w układzie polski programisty, wykonana 
z trwałego materiału, nie gorsza do Logitech Deluxe 250 
(do akceptacji przez zamawiającego) 

5. Mysz  optyczna  USB  z  trzema  klawiszami  oraz  rolką 
(scroll)  wykonana z  trwałego  materiału,  nie  gorsza  niż 
Logitech B110 (do akceptacji przez zamawiającego)

6. Odtwarzacz DVD na porcie SATA

7.   Monitor:17' LCD 
Rodzaj ekranu:TN 
Przekatna ekranu:17cali 
Rozdzielczość maksymalna:1280x1024 
Kontrast: min 450:1 
Jasność: min 320 cd/m2 
Interfejs:  DVI i D-Sub 
Normy i standardy: TCO03 
Okablowanie: Kabel sygnałowy 
Uwagi: Monitory bardzo mało wyeksploatowane.  
MONITORY W bardzo dobrym stanie technicznym.
BEZ WAD, BAD PIXELI, PLAM NA MATRYCY!!  
OBRAZ IDEALNIE CZYSTY 

Jednostka Centralna (model wzorcowy: Optiplex 9010 MT z dodatkami lub równoważny) – szt. 
20:
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L
p.

Nazwa 
komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz 
producenta

2. Zastosowanie Komputer  będzie  wykorzystywany  dla  potrzeb  aplikacji  biurowych,  aplikacji 
edukacyjnych,  aplikacji  obliczeniowych,  dostępu  do  internetu  oraz  poczty 
elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

3. Procesor/ 
wydajność 
obliczeniowa 

Procesor  klasy  x86,  zaprojektowany do pracy w komputerach  stacjonarnych. 
powinien  osiągać  w  teście  wydajności  PassMark  PerformanceTest  (wynik 
dostępny:  http://www.passmark.com/products/pt.htm)  co  najmniej  wynik  4030 
punktów Passmark CPU Mark (wynik na dzień 22/10/2012)
Zamawiający  zastrzega  sobie,  iż  w  celu  sprawdzenia  poprawności 
przeprowadzenia  testu  Oferent  musi  dostarczyć  Zamawiającemu 
oprogramowanie  testujące,  komputer  do  testu  oraz  dokładny  opis  metodyki 
przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie 
dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.

4. Pamięć 
operacyjna RAM

8GB  (2x4096MB)  DDR3 1600MHz non-ECC możliwość  rozbudowy  do  min 
32GB, dwa sloty wolne

5. Parametry 
pamieci masowej

2 dyski o pojemności min.  320 GB każdy, SATA III 7200 obr./min. Złączone w 
RAID 1

6. Wydajność grafiki Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci 
systemowej,  ze  sprzętowym  wsparciem  dla  DirectX  10.1,  Shader  4.1 
posiadająca min. 12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode,

7. Wyposażenie 
multimedialne

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition,  
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

8. Obudowa • Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, 
wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25” zewnętrzne i 2 szt 3,5” we-
wnętrzne,

• Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” 
lub dysków 2,5”

• Suma  wymiarów  obudowy  nie  może  przekraczać  95,26cm,  (36,10  x 
17,50 x 41,66 cm), waga max 8,90 kg,

• Zasilacz o mocy 275W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmienne-
go i efektywności 90%,

• Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien 
pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5” dysku 
twardego  bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrę-
tów, śrub motylkowych).

• Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności 
użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub mo-
tylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpra-
cujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta 
komputera. 

• Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w 
postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko 
w obudowie do założenia kłódki).

• Obudowa musi być wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys 
obudowy.

• Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny lub dźwiękowy system 
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z 
komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizo-
wać:

• uszkodzenie lub brak pamięci RAM
• uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej
• uszkodzenie kontrolera Video
• uszkodzenie dysku twardego
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• awarię BIOS’u
• awarię procesora
• Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej 

ilości wolnych slotów wymaganych w punkcie 19 specyfkacji,
9. Zgodność  z 

systemami 
operacyjnymi  i 
standardami

Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logo'd Products 
List na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

1
0.

Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia 
i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. 
Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego
Obudowa  w  jednostce  centralnej  musi  posiadać  czujnik  otwarcia  obudowy 
współpracujący  z  oprogramowaniem  zarządzająco  –  diagnostycznym 
producenta  komputera
CFI

1
1.

Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji  realizowane łącznie w procesorze, 
chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia 
sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

1
2.

BIOS • BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 

komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych 
odczytania z BIOS informacji o: 

 wersji BIOS, 
 nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, 
 ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, 
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pa-

mięci cache L2 i L3, 
 pojemności zainstalowanego dysku twardego
 rodzajach napędów optycznych
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
 kontrolerze audio

• Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu 
operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w 
przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)

• Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z ze-
wnętrznych urządzeń

• Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących ma-
gistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z 
dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń 
zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonal-
ność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.

• Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, 
ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twar-
dego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy 
nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora.

• Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem admi-
nistratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie 
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma 
wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień 
BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.

• Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty 
sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez 
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.

• Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas 
startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast 
po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

• Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko por-
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tów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.
1
3.

Certyfikaty  i 
standardy

• Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwier-
dzający spełnianie wymogu)

• Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
• Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z 

dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji  substancji niebezpiecz-
nych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Kra-
jowej  Agencji  Poszanowania  Energii  S.A.,  zawartych  w  dokumencie 
„Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zuży-
wających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu spe-
cyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”,  pkt. 3.4.2.1; dokument z 
grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty 
głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie po-
wyżej 25 gram

• Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0
• Wymagany wpis  dotyczący  oferowanego komputera  w  internetowym 

katalogu  http://www.eu-energystar.org lub  http://www.energystar.gov – 
dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

• Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD 
• Wymagany wpis  dotyczący  oferowanego komputera  w  internetowym 

katalogu http://www.epeat.net  - dopuszcza się wydruk ze strony interne-
towej

1
4.

Ergonomia Głośność  jednostki  centralnej  mierzona  zgodnie  z  normą  ISO  7779  oraz 
wykazana zgodnie  z  normą ISO 9296 w pozycji  obserwatora  w trybie  pracy 
dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 dB (załączyć oświadczenie 
producenta)

1
5.

Warunki gwarancji 5-letnia  gwarancja  producenta świadczona na miejscu u  klienta,  czas  reakcji 
serwisu - do końca następnego dnia roboczego
Firma  serwisująca  musi  posiadać  ISO  9001:2000  na  świadczenie  usług 
serwisowych  oraz  posiadać  autoryzacje  producenta  komputera  –  dokumenty 
potwierdzające załączyć do oferty.
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego 
Partnera  Serwisowego  Producenta  –  wymagane  dołączenie  do  oferty 
oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez 
Autoryzowanego  Partnera  Serwisowego  Producenta  lub  bezpośrednio  przez 
Producenta

1
8.

Wsparcie 
techniczne 
producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz 
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta 
lub jego przedstawiciela.
Dostęp  do  najnowszych  sterowników  i  uaktualnień  na  stronie  producenta 
zestawu  realizowany  poprzez  podanie  na  dedykowanej  stronie  internetowej 
producenta  numeru  seryjnego  lub  modelu  komputera  –  do  oferty  należy 
dołączyć link strony.

1
9.

Wymagania 
dodatkowe

• Microsoft Windows 7 Professional 64-bit, zainstalowany system operacyjny 
nie  wymagający  aktywacji  za  pomocą  telefonu  lub  Internetu  w  firmie 
Microsoft + nośnik. 

• Wbudowane porty: 
• min. 1 x RS232,
• min. 1 x VGA,
• min. 2 x PS/2, 
• min. 2 x DisplayPort v1.1a;
• min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 

porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 
portów na tylnim panelu w tym min 2 port USB 3.0, wymagana ilość i roz-
mieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być 
osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

• porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. 
• Możliwość  podłączenia  dwóch  pracujących  równolegle  dodatkowych  ze-

wnętrznych kart graficznych.
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• Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci  dedykowanych kart 
PCIe np. WiFi a/b/g/n

• Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, 
wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, 
umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarzą-
dzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu 
zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hi-
bernacja i wyłączenie); 

• Płyta  główna  zaprojektowana  i  wyprodukowana  na  zlecenie  producenta 
komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w : 

• min 2 złącza PCI Express x16 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, 
• min. 1 slot PCI Express x16 wolny 
• min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1 
• min. 1 wolne złącze PCI 32bit, 
• min. 4 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR3 pamięci RAM, 
• min. 4  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;
• Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1     
• Klawiatura USB w układzie polski programisty 
• Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
• Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwa-

rzania płyt
• Dołączony nośnik ze sterownikami
• Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających powtórnemu 

przetworzeniu.
• Pamięć przenośna USB  o pojemności 16GB

Drukarka (model wzorcowy: HP LaserJet Pro 400 M401dn lub równoważny) – szt. 9:
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Parametry i warunki graniczne Opis parametrów oferowanych

Prędkość druku w czerni (tryb 
normal, A4) 

Do 33 str./min 

Jakość druku w czerni (tryb best) Do 1200 x 1200 dpi 

Technologia druku Druk laserowy 

Normatywny cykl pracy (miesięcz-
nie, format A4) 

Do 50 000 stron 

Standardowa pamięć 256 MB

Maksymalna pojemność pamięci 256 MB 

Szybkość procesora 800 MHz 

Standardowe języki drukarki HP PCL 5c, HP PCL 6,

Standardowa liczba podajników 
papieru 

2

Maks. liczba pojemników na pa-
pier 

3

Standardowe rozwiązania komuni-
kacyjne 

USB 2.0 
Ethernet 10/100/1000 

Wymiary szerokość 364.6 mm 
głębokość 368 mm 
wysokość 271 mm 

Drukarka wielofunkcyjna kolorowa (model wzorcowy: OKI MC352dn lub równoważny) – szt. 1:
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Parametry i warunki graniczne Opis parametrów oferowanych

Szybkość druku mono 24 str./min 

Szybkość druku kolor 22 str./min 

Rozdzielczość 1200 x 600 dpi 

Maksymalny rozmiar nośnika 215 x 1200 mm 

Gramatura papieru Podajnik 1/2: 64 do 176 g/m; Podajnik 
uniwersalny: 64 do 220 g/m;Drukowanie 
dwustronne: 64 do 176 g/m2;RADF: 60 
do 105 g/m2 (drukowanie dwustronne 
60 do 90 g/m2) 

Pojemność podajników (zainstalo-
wanych/jako opcje) 

Podajnik 1: 250 arkuszy 80 g/m2; Podaj-
nik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m2; 
RADF:50 arkuszy 80 g/m2 

Pamięć RAM (zainstalowana/mak-
symalna) 

256MB/768MB 

Interfejsy USB 2.0 (High Speed), Ethernet 
10/100Base TX 

Osługiwane języki drukowania PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulacja Post-
Script 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX) 

Osługiwane języki drukowania 3

Wymiary (szerokość/wyskość/głe-
bokość) 

szerokość 427 mm 
głębokość 509 mm 

wysokość 444 mm 

Waga Około 29 kg 

Drukarka wielofunkcyjna (model wzorcowy: CANON i-SENSYS 5940DN) – szt. 3
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Parametry i warunki graniczne Opis parametrów oferowanych

Typ urządzenia Urządzenie wielofunkcyjne z laserową 
drukarką monochromatyczną 

Dostępne funkcje Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i 
faksowanie 

Szybkość drukowania Do 33 str./min. (A4) 

Metoda drukowania Monochromatyczne drukowanie lasero-
we 

Jakość druku Maks. 1200x600 dpi z funkcją automa-
tycznego wyostrzania obrazu 

Rozdzielczość drukowania 600 x 600 dpi 

Drukowanie dwustronne Automatyczny 

Języki obsługi drukarki UFRII-LT, PCL5e, PCL6 

Czcionki 45 czcionek skalowalnych, 10 czcionek 
bitmapowych (PCL) 

Marginesy wydruku 5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 

Tryb oszczędzania toneru Tak 

Drukowanie z nośników pamięci Obsługiwane nośniki pamięci 
Pamięć USB
Obsługiwane typy plików: 
JPEG, TIFF 

Szybkość kopiowania Do 33 str./min. (A4) 

Czas druku pierwszej kopii Około 8 sekund lub mniej 

Rozdzielczość kopiowania Maks. 600x600 dpi 

Tryby kopiowania Tekst, Tekst i fotografia, Tekst i fotogra-
fia+, Fotografia 

Kopiowanie dwustronne Dwustronny-dwustronny (automatycz-
nie) 

Kopiowanie wielokrotne Do 99 kopii 

Pomniejszanie/powiększanie 25–400% ze zmianą co 1% 

Tryb oszczędzania toneru Tak 

Inne funkcje Sortowanie, 4 na 1, kopiowanie doku-
mentów identyfikacyjnych 

Skanowanie do serwera plików SMB 
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Skanowanie do poczty e-mail i 
serwera i-Fax 

SMTP, POP3 

Skanowanie do pamięci USB Tak 

Formaty plików TIFF (czarno-biały), JPEG, PDF, PDF 
(Compact) 
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Karta sieciowa PCI expres (model wzorcowy: Gigabit PCI Express Network 
Adapter TG-3468 sztuk – 12

Karta sieciowa PCI expres 
Standardy i protokoły

IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 
802.3x, 802.1q, 802.1p 
CSMA/CD, TCP/IP

Porty 32 bitowe złącze PCIe
1 port RJ45 10/100/1000 Mb/s

Okablowanie siecio-
we

10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 
4 lub 5 (do 100m)
Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω 
(do 100m)
100BASE-TX: Kabel UTP kat. 
5, lub 5e (do 100m)
Kabel STP EIA/TIA-568 100Ω 
(do 100m)
1000Base-T: Kabel UTP kat. 
5, lub 5e (do 100m)

Prędkość transmisji
10/100/1000 Mb/s w trybie pół 
dupleksu
20/200/2000 Mb/s w trybie 
pełnego dupleksu

Dioda LED 1000Mbps Link/Act, 100Mbps 
Link/Act, 10 Link/Act, Duplex

Kontrola przepływu
Kontrola przepływu danych w 
trybie pełnego dupleksu (stan-
dard IEEE 802.3x)
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Karta Karta SATA III / USB III – model wzorcowy: Asus U3S6 - sztuk 4

Karta Karta SATA III / USB III

Złącza we-
wnętrzne

2 x SATA 6Gb/s ports support 
of up to 2 SATA disk drives. *
Backward compatible with 
SATA 3Gb/s and SATA 
1.5Gb/s hard disk drives.
* These SATA ports are for 
data hard drives only. ATAPI 
devices are not supported.

External Con-
nectors

2 x USB 3.0 ports. 
Backward compatible with 
USB 2.0/1.1 interface. 

Interface
PCI Express x4 interface
Compatible with PCI Express 
x4, x8, and x16 slots

Configuration 
Supported AHCI Mode

Operating Sys-
tems Supported Windows 7/Vista/XP 32/64bit

Kompatybilne 
modele

Maximus III Formula
P7P55D Deluxe
P7P55D EVO
P7P55D PRO
P7P55D
P7P55D LE
P7P55 LX
P7P55 WS Supercomputer
P6T Deluxe
P6T Deluxe V2
P6TD deluxe
P6T SE
Rampage II Extreme
Rampage II Gene
M4A79T Deluxe
M4A785TD-V EVO
M4A77TD PRO
M4A79T Deluxe/U3S6
M4A77TD PRO/U3S6
M4A785TD-V EVO/U3S6
P6T WS Professional
P6T6 WS Revolution
P6T7 WS SuperComputer
P6T

Features

True SATA 6Gb/s & USB 3.0: 
Native support PCIe Gen2 
bandwidth
Support Hot Plug function
Support Native Command Qu-
euing (NCQ)

Akcesoria
2 x Serial ATA 6Gb/s cables
1 x Support CD
1 x User manual

Wymiary 4.8”x 3” (12.2cm x 7.6cm)

........................................................
Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy
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