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Specyfikacja techniczna na sprzęt  

dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  

we Włocławku 

Minimalne warunki techniczne 
 

Komputer przenośny – 11 sztuk 

Specyfikacja 

Typ Komputer przenośny – laptop. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu  

oraz producenta 

Zastosowanie Komputer wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych oraz aplikacji obliczeniowych 

Ekran Dotykowy min. 14” o nominalnej rozdzielczość min. 1920 x 1080 pikseli  

 

Wydajność 

obliczeniowa 

procesora 

Osiągający powyżej 7000 pkt. w Passmark CPU Mark 

(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 

 

Pamięć 

operacyjna  

Min. 8 GB 

 

Wydajność 

grafiki 

Układ grafiki powinien wspierać technologię DirectX w min. wersji 12  

 

Parametry 

pamięci 

masowej 

SSD:200 GB lub więcej, 

 

Wyposażenie 

multimedialne 

Wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera, gniazdo słuchawkowe  

 

Wymagania 

dotyczące 

zasilania 

Zasilacz dostosowany do zasilania z sieci 230V/50Hz. Zasilacz zabezpieczający prawidłową pracę laptopa w 

trybie ciągłym 

 

Zgodność  

z systemami 

operacyjnymi  

i standardami 

Zgodność z 64-bitową wersją systemu operacyjnego Windows 10 

 

BIOS BIOS musi posiadać\umożliwiać 

- niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; 

- blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio;  

- kontroli sekwencji boot-ącej;  

- startu systemu z urządzenia USB; 

- funkcja blokowania bootowania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 

Waga  Max. 2,5 kg. 
 

Niezawodność/ 

jakość 

wytwarzania 

Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 

14001 

Warunki 

gwarancji 

Min 12 miesięcy. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera 

serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające sposób realizacji serwisu. 

Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO 9001 – do oferty dołączyć dokument 

potwierdzający, że Serwis będzie realizowany zgodnie z tą normą 

Wsparcie 

techniczne 

Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie 

identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez 

producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis 

uzyskania w/w informacji) 

Wymagania 

dodatkowe 

1. Komunikacja zgodność ze standardem IEEE 802.11 ac 

2. Technologia bezprzewodowa Bluetooth 

3. Wyjście HDMI lub VGA 

4. Czytnik kart pamięci 

5. Klawiatura QWERTY  

6. Interfejs USB min. 3.0  

7. Zainstalowany system Windows 10 64-bitowy (nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu w firmie Microsoft) w polskiej wersji językowej  

 


