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Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pt. „Bystrzaki z Publicznego Przedszkola w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Ruścu” realizowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

             

lp nazwa ilość szczegółowy opis

podać producenta i model
Jeśli model posiada wiele wersji

produktu, to dodatkowo należy podać
szczegółową specyfikację, bądź kod
producenta lub link do oferowanego
produktu (o ile kod/ link wskazuje na
szczegółową specyfikację produktu)

stawka
podatku

VAT

cena
jedn.
brutto

wartość
ogółem
brutto w

PLN

 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1Laptop 1

Opis wymagań:
1. Typ: komputer przenośny
2. Obszar aktywny wyświetlacza: min. 15,6”
3. Rozdzielczość podstawowa: min. 1920 x 1080
4. Wydajność obliczeniowa: wg. wyników
publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wyniki w
załączniku) na dzień 01.01.2023 w teście wydajności
wynik min. 13,600 pkt
5. Karta graficzna: wg. wyników publikowanych na
stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
(wyniki w załączniku) na dzień 01.01.2023 w teście
wydajności wynik min. 2.100 punktów
6. Pamięć operacyjna: pojemność min. 8 GB
7. Pamięć masowa: dysk półprzewodnikowy min. 512
GB
8.Wyposażenie multimedialne: wbudowany min. 1
mikrofon, wbudowane głośniki stereo
9. Wymagania dodatkowe:
9.1 łączność: moduł Bluetooth, Wi-Fi 802.11 ac, LAN
min. 1 Gbps
9.2 min. 3 porty USB, w tym min. 2 w wersji wyższej
niż 2.0
9.3 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
(osobno lub combo), HDMI, czytnik kart pamięci,
wbudowany RJ-45
9.4 zainstalowany najnowszy stabilny system
operacyjny opisany w pkt I (u dołu strony)

Producent: 

Model:

Kod produktu:

Podać producenta, nazwę i wersję
zainstalowanego systemu operacyjnego
wraz ze sposobem w jaki zostanie
potwierdzona licencja [BIOS, etykieta,
BOX, ESD, MOLP]:

Jeśli dla kodu produktu istnieje wiele
wersji produktu, to szczegółowa
specyfikacja: 0 

2Laptop 1

Opis wymagań:
1. Typ: komputer przenośny
2. Obszar aktywny wyświetlacza: min. 15,6”
3. Rozdzielczość podstawowa: min. 1920 x 1080
4. Wydajność obliczeniowa: wg. wyników
publikowanych na stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (wyniki w
załączniku) na dzień 01.01.2023 w teście wydajności
wynik min. 13,600 pkt
5. Karta graficzna: wg. wyników publikowanych na
stronie
https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
(wyniki w załączniku) na dzień 01.01.2023 w teście
wydajności wynik min. 2.100 punktów
6. Pamięć operacyjna: pojemność min. 8 GB
7. Pamięć masowa: dysk półprzewodnikowy min. 512
GB
8.Wyposażenie multimedialne: wbudowany min. 1
mikrofon, wbudowane głośniki stereo
9. Wymagania dodatkowe:
9.1 łączność: moduł Bluetooth, Wi-Fi 802.11 ac, LAN
min. 1 Gbps
9.2 min. 3 porty USB, w tym min. 2 w wersji wyższej
niż 2.0
9.3 wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe
(osobno lub combo), HDMI, czytnik kart pamięci,
wbudowany RJ-45
9.4 zainstalowany najnowszy stabilny system
operacyjny opisany w pkt I (u dołu strony)

Producent: 

Model:

Kod produktu:

Podać producenta, nazwę i wersję
zainstalowanego systemu operacyjnego
wraz ze sposobem w jaki zostanie
potwierdzona licencja [BIOS, etykieta,
BOX, ESD, MOLP]:

Jeśli dla kodu produktu istnieje wiele
wersji produktu, to szczegółowa
specyfikacja: 0 

3Głośniki do
laptopa 2

Opis wymagań:
1. Rodzaj zestawu: min. 2.0
2. Moc głośników (RMS): min. 6 W
3. Rodzaje wyjść / wejść min.:
- Wejście liniowe Audio
- Wyjście słuchawkowe
4. Dodatkowe informacje: Sterowanie wbudowane w
głośnik

Podać dane, jak w nagłówku kolumny:

0 

RAZEM 0

cenę netto i brutto
należy przenieść do
formularza ofertowego

   
W przypadku zastosowania przez dostawcę na proponowane towary
stawki podatku VAT, innej niż podstawowa tj. 23% należy wypełnić
poniższe zestawienie:

 

 
Kolumny
5,6,7,8
wypełnia
wykonawca

  poz. objęte stawką
podatku VAT

podać
podstawę
prawną

 

    poz. objęte stawką
podatku VAT

podać
podstawę
prawną

 



 

poz. 1-3
Publiczne
Przedszkole w
Zespole
Szkolno –
Przedszkolnym
w Ruścu

  poz. objęte stawką
podatku VAT

podać
podstawę
prawną

 

   poz. objęte stawką
podatku VAT

podać
podstawę
prawną

 

   poz. objęte stawką
podatku VAT

podać
podstawę
prawną

 

             
OPIS
OPROGRAMOWANIA:            

I

Stabilny system operacyjny aktualnie dostępny na rynku pierwotnym zainstalowany:
a. bądź fabrycznie przez Producenta sprzętu z licencją zaszytą w BIOS,
b. bądź przez Oferenta lub na jego koszt z licencją potwierdzoną
- bądź OEM z etykietą licencyjną oprogr. naklejaną na sprzęcie
- bądź BOX z kartą klucza produktu PKC (Product Key Card)
- bądź licencją elektroniczną ESD (Electronic Software Distribution) z kodem aktywacyjnym dla licencji wysyłanym na adres e-mail placówki
- bądź potwierdzeniem zakupu dla placówki Microsoft Open License (MOLP)
Oprogramowanie z interfejsem dostępnym w kilku językach do wyboru: min. w polskim i angielskim, w pełni obsługujący najnowszy zestaw funkcji API
wspomagających generowanie grafiki, dźwięku oraz innych zadań związanych z aplikacjami multimedialnymi oraz umożliwiający zarządzanie wersjami
plików poprzez kopie w tle.

 

             




