


 
 

Projekt „U ie zka od ier oś i ” współfi a sowa y przez U ię Europejską 

w ra a h Europejskiego Fu duszu Społe z ego 

 

 

IV. OPIS PR)EDMIOTU )AMÓWIENIA: 
 

Nazwa za ówie ia: „Dostawa ko puterów oraz laptopów z oprogra owa ie ”. 
Kod i azwa według Wspól ego Słow ika )a ówień CPV: 30200000-1 – Urządze ia ko puterowe, 
30230000-0 - Sprzęt związa y z ko putera i, 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy 

informatyczne, 30213100-6 - Ko putery prze oś e, -8 – Komputer biurkowy. 

Przed iote  za ówie ia jest dostawa sprzętu ko puterowego składają ego się z  ko puterów 
sta jo ar y h wraz z oprogra owa ie  oraz  ote ooków wraz z oprogra owa ie  wedle 
po iższej spe yfika ji. 

1. Jednostka centralna (komputer stacjonarny) – w liczbie 7 sztuk 

Procesor Procesor min. dwurdzeniowy, czterowątkowy, ze zintegrowanym układem graficznym, dedykowany do pracy w 
komputerach stacjonarnych, w architekturze x64 o wydajności min. 4914 pkt w teście PassMark 
(http://cpubenchmark.net) z dn. 12.02.2018 r.  

Pamięć RAM - 4 GB DDR-4 – 2400MHz 
- możliwość rozbudowy do 32 GB 

Dyski twarde zainstalowane: 1 sztuka - dysk SSD 128 GB 2,5’ SATA III 6 Gb/s; 1 sztuka – dysk magnetyczny 500 GB SATA III  

Napęd optyczny DVD 

Płyta główna 
- zaprojektowana i wyprodukowana dla danego modelu komputera 

- chipset rekomendowany przez producenta procesora 

- model płyty trwale naniesiony na powierzchnię na etapie produkcji 

- min. 3 sloty PCI-Express, w tym min. 1 szt. PCI-E 3.0 x16, 

- BIOS z obsługą UEFI 

- możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - 
zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie  

- możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu 
dysku do innego komputera,  

- możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS 

- możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji) 

- możliwość wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portów USB lub możliwość wyłączenia tylko przednich lub tylko 
tylnych portów USB. 

- możliwość wyłączenia selektywnego (pojedynczego) portu SATA 

- możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej na dwóch poziomach:  

• standardowy: umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej, 

 






























