ZAŁĄCZNIK NR 1
Zapytanie ofertowe
WCSS/SpinLab/ZO3/2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, część ogólna
Celem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych, w ramach Projektu: „SPIN-LAB” w tym:
Część 1 –
Komputery przenośne o podwyższonym standardzie dla części zespołu wdrożeniowców (5 szt.), zgodnie ze
specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1.1 do Zapytania ofertowego
oraz
Część 2 –
Komputery przenośne o podwyższonym standardzie dla części zespołu wdrożeniowców (1 szt.) oraz dla zespołu
administracyjnego (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją techniczną, stanowiącą Załącznik nr 1.2 do Zapytania
ofertowego.
Zamówienie obejmuje dostawę w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Do każdego laptopa należy dostarczyć:
- mysz optyczną zgodną z laptopem, dostarczanym systemem Windows oraz systemem operacyjnym Linux
Ubuntu 12.04 LTS,
- pokrowiec neoprenowy zapinany na zamek, rozmiar pokrowca ściśle dopasowany do rozmiarów danego
laptopa,
- jeśli laptop nie jest wyposażony w złącze VGA do podłączenie monitora, to należy dostarczyć odpowiednią
przejściówkę,
- jeśli laptop nie jest wyposażony w kartę sieciową Ethernet, to należy dostarczyć przejściówkę USB do
Ethernet 100Mbps zgodną z laptopem, dostarczanym systemem Windows oraz systemem operacyjnym
Linux Ubuntu 12.04 LTS,
- do całości zamówienie należy dostarczyć luzem dwie przejściówki USB do Ethernet zgodne z systemem
operacyjnym Linux Ubuntu 12.04 LTS.
Złożona Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia
dotyczący Części 1 i Części 2 wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury sprzętowej. Przedmiot zamówienia
musi być kompletny ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do uruchomienia
i użytkowania. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Cena ofertowa (łączna
cena ogółem brutto) będzie obejmowała cały przedmiot zamówienia ze wszystkimi kosztami wynikającymi
z niniejszego Zapytania ofertowego, załączników i ewentualnych informacji dla Wykonawców, jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być
kompletny i po uruchomieniu gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów
inwestycyjnych po stronie Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot
zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego.
Zamawiający z Wykonawcą, który uzyska niniejsze Zamówienie, tj. którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom i spełnia wszystkie warunki określone w Zapytaniu Ofertowym oraz zaoferował najniższa cenę –
podpisze umowę, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dla każdej Części - Zamawiający wystosuje odrębne Zamówienie,
a tym samym Wykonawca realizujący niniejsze Zamówienie - wystawi odrębną fakturę.
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ZAŁĄCZNIK NR 1.1
Zapytanie ofertowe
WCSS/SpinLab/ZO3/2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, Część 1
Specyfikacja techniczna dot. Części 1:
Laptop kategoria L1 - 4 sztuki
- matryca o przekątnej w kategorii 12-13 cali,
- rozdzielczość matrycy minimum 1366x768, podświetlenie LED,
- procesor minimum 2-rdzeniowy, taktowanie minimum 1,6 GHz,
- dysk SSD minimum 128GB,
- wbudowana karta graficzna,
- wbudowana karta dźwiękowa,
- wbudowana kamera,
- wbudowany mikrofon,
- minimum 4GB pamięci RAM,
- bateria o pojemności minimum 30Wh,
- wbudowana karta wifi 802.11ac/a/b/g/n,
- wbudowany interfejs Bluetooth,
- licencja na system Windows 8 64Bit Polish,
- gwarancja minimum 3 lata z naprawą w następnym dniu roboczym,
- gwarancja musi zawierać ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem.
Laptop kategoria L2 - 1 sztuka
- matryca o przekątnej w kategorii 14 cali,
- rozdzielczość matrycy minimum 1600x900, podświetlenie LED,
- procesor minimum 2-rdzeniowy, taktowanie minimum 1,9 GHz,
- hybrydowy dysk o pojemności minimum 500 GB, minimum 5400RPM, minimum 8GB pamięci Flash lub lepszy,
- wbudowana karta graficzna,
- wbudowana karta dźwiękowa,
- wbudowana kamera,
- wbudowany mikrofon,
- minimum 4GB pamięci RAM,
- bateria o pojemności minimum 60Wh,
- wbudowana karta wifi 802.11ac/a/b/g/n,
- wbudowany interfejs Bluetooth,
- licencja na system Windows 8 64Bit Polish,
- gwarancja minimum 3 lata z naprawą w następnym dniu roboczym.
- gwarancja musi zawierać ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Projekt Specjalizowana Polska Infrastruktura Naukowa na rzecz Laboratoriów Badawczych (SPIN-LAB)
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

ZAŁĄCZNIK NR 1.2
Zapytanie ofertowe
WCSS/SpinLab/ZO3/2014

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO, Część 2
Specyfikacja techniczna dot. Części 2:

Laptop kategoria L2 - 1 sztuka
- matryca o przekątnej w kategorii 14 cali,
- rozdzielczość matrycy minimum 1600x900, podświetlenie LED,
- procesor minimum 2-rdzeniowy, taktowanie minimum 1,9 GHz,
- hybrydowy dysk o pojemności minimum 500 GB, minimum 5400RPM, minimum 8GB pamięci Flash lub lepszy,
- wbudowana karta graficzna,
- wbudowana karta dźwiękowa,
- wbudowana kamera,
- wbudowany mikrofon,
- minimum 4GB pamięci RAM,
- bateria o pojemności minimum 60Wh,
- wbudowana karta wifi 802.11ac/a/b/g/n,
- wbudowany interfejs Bluetooth,
- licencja na system Windows 8 64Bit Polish,
- gwarancja minimum 3 lata z naprawą w następnym dniu roboczym.
- gwarancja musi zawierać ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem.

Laptop kategoria L3 - 1 sztuka
- matryca o przekątnej w kategorii 15 cali,
- rozdzielczość matrycy minimum Full HD 1920x1080, podświetlenie LED,
- procesor minimum 2-rdzeniowy, taktowanie podstawowe (nie Turbo itp) minimum 1,9 GHz,
- hybrydowy dysk o pojemności minimum 500 GB, minimum 5400RPM, minimum 8GB pamięci Flash lub lepszy,
- wbudowana karta graficzna,
- wbudowana karta dźwiękowa,
- wbudowana kamera,
- wbudowany mikrofon,
- minimum 4GB pamięci RAM,
- bateria o pojemności minimum 60Wh,
- wbudowana karta wifi 802.11 a/b/g/n,
- wbudowany interfejs Bluetooth,
- klawiatura musi posiadać fizycznie wydzieloną część numeryczną,
- licencja na system Windows 8 64Bit Polish,
- gwarancja minimum 3 lata z naprawą w następnym dniu roboczym,
- gwarancja musi zawierać ochronę przed przypadkowym uszkodzeniem.
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