Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU:
Parametry
techniczne

Wymagane minimalne

Procesor

klasy x86, zaprojektowany do pracy w
komputerach przenośnych, taktowany
zegarem co najmniej 2 GHz, pamięcią last
level cache CPU co najmniej 6MB lub
równoważny procesor klasy x86,
Zaoferowany procesor musi uzyskiwać
jednocześnie w teście Passmark CPU Mark
wynik minimum: 14000 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować
się na stronie
http://www.cpubenchmark.net);

Pamięć RAM

minimum 64 GB;
minimum dwie zatoki na dysk typ SSD
MSATA lub Serial ATA III lub M2;

Dysk Twardy

zainstalowane 2 sztuki HDD w technologii
SSD;
dyski twarde w technologii SSD o
pojemności minimum 512 GB;

Przekątna ekranu minimum 17’’
LCD
Wyposażenie
dodatkowe
Porty
komunikacji
sieciowej

Minimum 1 port Thunderbolt 3 Type-C;
Minimum 3 porty USB;
LAN 1 Gbps z gniazdem RJ 45;
WIFI IEEE 802.11b/g/n;
Bluetooth;
SD;
xD;

Czytnik kart
pamięci

MS-Pro;
MMC;
Memory Stick;

Parametry oferowanego
sprzętu

Napęd
CD/DVD/BLURAY

możliwość nagrywania nośników
CD/DVD/BLU-RAY (napęd może być
zewnętrzny dołączany przy pomocy portu
USB)
Akumulator;

Inne

Zasilacz;
W komplecie torba do laptopa;
Mysz optyczna;

Zabezpieczenia

Technologia Intel® Platform Trust
Technology, układ TPM (Trusted Platform
Module) 2.0;
Obsługa gniazda blokady obudowy;
Możliwość Wipe lub Secure Erase
wbudowana w oprogramowanie BIOS
komputera;
Zainstalowany system operacyjny: z licencją
Oryginalny Windows 10 Pro PL 64-bit lub
równoważny.
Parametry równoważności:
Pełna integracja z domeną Active Directory
MS Windows (posiadaną przez
Zamawiającego) opartą na serwerach
Windows Server 2012

System
operacyjny

Zarządzanie komputerami poprzez Zasady
Grup (GPO) Active Directory MS Windows
(posiadaną przez Zamawiającego), WMI.
Zainstalowany system operacyjny nie
wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu.
Pełna obsługa ActiveX
Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą
być realizowane z zastosowaniem
wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji
Microsoft Windows 8.1

Warunki
gwarancji

Trzy lata gwarancji producenta realizowanej
w miejscu instalacji sprzętu, z czasem
naprawy maksymalnie do 32 godzin
roboczych od przyjęcia zgłoszenia,
możliwość zgłaszania awarii w trybie
24x7x365. Diagnostyka awarii nie należy do
obowiązku Zamawiającego, powinna być
przeprowadzona przez autoryzowany serwis
producenta sprzętu. Diagnostyka
realizowana w miejscu instalacji sprzętu. W
przypadku awarii dysk twardy pozostaje
własnością Zamawiającego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO
9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych.

