Warszawa, 13.05.2011

Załącznik nr 1
Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia nr 1.8/2011 – zakup zestawów
komputerowych i monitorów wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest zakup:
•

zestaw komputerowy

sztuk 5

•

monitor komputerowy

sztuk 5

Specyfikacja techniczna zestawu komputerowego:
1. Procesor - co najmniej dwurdzeniowy min. 2,53Ghz, socket AM3, 2MB cache, BOX
2. Pamięć RAM - min 2 GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM
3. Płyta główna z zintegrowaną kartą graficzną, z chipsetem AMD 880G, DDR3 1800, SATA 6Gb/s,
GLAN, USB 3.0/2.0, mATX
4. Dysk twardy – min 500GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB cache
5. Obudowa - midi tower z perforowanym blaszanym frontem, co najmniej jeden wentylator 12cm
wyciągający powietrze z obudowy na zewnątrz
6. Zasilacz 500W certyfikowany co najmniej jako 80+ BRONZE, z co najmniej 12cm wentylatorem
7. Klawiatura z interfejsem PS2
8. Mysz optyczna z interfejsem USB
9. System operacyjny - Microsoft Windows XP Professional SP3 PL OEM 32-bit lub Windows 7
Professional PL OEM 32-bit, z moŜliwością downgrade’u do Windows XP Professional PL SP3
OEM 32-bit (system musi juŜ być zainstalowany na komputerach, jeśli będzie downgrade
systemu, wówczas musi być dostarczony dodatkowy klucz do Windows XP Professional PL SP3
z pisemnym potwierdzeniem legalności klucza )
10. Serwis gwarancyjny minimum 2 lata.
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Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŜy
producenta na rynek polski. Komputery muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez
oryginalne karty gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową
specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

Specyfikacja techniczna monitora komputerowego:
1. Przekątna monitora min 17" w formacie 4:3, rozdzielczość natywna 1280x1024, kąt widzenia
w pionie i w poziomie co najmniej 160 stopni, kontrast rzeczywisty co najmniej 800:1, czas reakcji
maksymalnie 5ms
2. Gwarancja minimum 36 miesięcy.
Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŜy producenta
na rynek polski. Monitory muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty
gwarancyjne. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną
oferowanego sprzętu.
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