Załącznik nr 1
do umowy nr ........................................... z dn. ……………………………………………….

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu laptopów spełniających następujące wymagania:

1

2

Rodzina
procesora

Wyświetlacz

Procesor wielordzeniowy zgodny z architekturą x86, możliwość
uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie do wirtualizacji:
wsparcie dla funkcji SALT (Second Level Addres Translation), wsparcie
dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy
w komputerach przenośnych o średniej ocenianej na co najmniej 4200 pkt
w teście PassMark High End CPU według wyników opublikowanych
na stronach:
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html
a) Wielkość: minimum 13 – maksimum 14,1,
b) Ekran z podświetleniem LED z powłoką przeciwodblaskową
matową,
c) Rozdzielczość minimum 1920x1080.
a) Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit z licencją
i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem
sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji
państwowej. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji
pochodzących z rynku wtórnego.
b) Umieszczony na obudowie komputera Certyfikat Autentyczności
w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone
potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego
oprogramowania systemowego.

3

System
operacyjny

4

Pamięć
operacyjna

Min. 8 GB RAM DDR4 z możliwością rozbudowy do 16 GB RAM

5

Dysk twardy

Minimum 256 GB SSD

6

Gniazda
rozszerzeń

Czytnik kart procesorowych (Smart Card)

7

Czas pracy
baterii

Min. 6 godzin
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8

Waga

Maks. 1,70 kg

Sprzęt musi:
 być pełnowartościowy i fabrycznie nowy
 spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów i norm, dotyczących
tego rodzaju artykułów
 Posiadać minimum 24-miesięczną gwarancję.
Termin dostawy: zamówienie musi zostać realizowane przez Wykonawcę w nieprzekraczalnym
terminie do 19 grudnia 2018 r.
Wykonawca powiadomi Zamawiającego z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem
o dokładnym terminie dostawy.
Sprzęt zostanie dostarczony przez Wykonawcę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego:
Siedziba Urzędu do Spraw Cudzoziemców – ul. Koszykowa 16, 00-564 Warszawa, tel.: 22 60 152
82.
Dostawa jest możliwa w godzinach 8:00-16:00. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym
transportem. Koszt transportu przedmiotu umowy jest wliczony w cenę oferty.
Należność za wykonanie zamówienia zostanie opłacona przelewem w terminie 14 dni
od podpisania przez obie strony protokołu odbioru zamówienia bez zastrzeżeń i po otrzymaniu
prawidłowo wystawionej faktury. Prawidłowo wystawione ww. dokumenty Wykonawca dostarczy
niezwłocznie, jednak nie później niż do 19 grudnia 2018 r.

Adres do korespondencji:
Biuro Funduszy Zagranicznych
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
02-699 Warszawa
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