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lp nazwa j.m. ilość cena jedn. wartość 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Zestaw komputerowy  stacjonarny                                                                                 

(gwarancja na zestaw min.24 miesięcy, max. 36 miesięcy)
marka typ model 

1 procesor: procesor widniejący  w teście PassMark CPU Mark
(http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) z dnia 31.07.2019, stanowiącym  załącznik nr 1  do 
SIWZ wynik minimum  9314 pkt

2 płyta główna: ATX, kompatybilna z wszystkimi podzespołami i zgodna z parametrami 
opisanymi w kosztorysie

3 porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 1xDVI-D, 4xUSB 3.0, Audio, 2xUSB 2.0 

4 karta dźwiękowa: zintegrowana; 

5 karta sieciowa (zintegrowana): 10/100/1000 MB;
6 karta graficzna: zintegrowana (wyjścia: HDMI, DVI-D)

7 dysk SSD: złącze M.2,  pojemność min.: 1024 MB, Szybkość odczytu min. [MB/s]: 1800 
Szybkość zapisu [MB/s]: 1800

8 pamięć RAM:  min. 8 GB (2*4GB) DDR4-2666MHz ,

9 karta sieciowa bezprzewodowa (wewnętrzna PCI lub PCI-E) 
• standard Wi-Fi: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
• antena: odłączana dookólna
• szybkość transferu Wi-Fi: do 150 Mb/s
• częstotliwość: 2,4 GHz
• zabezpieczenia: WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK

10 port Bluetooth minimum ver 4.1, wbudowany w płytę główną lub na karcie rozszerzeń

11 napęd: DVD +/- RW

12 zasilacz: min. 550W,  aktywny PFC , efektywność energetyczna min. 80%, certyfikat min. 
80 PLUS Silver

13 obudowa: Midi Tower ATX;
14 czytnik kart pamięci  (wewnętrzny)

15 klawiatura i mysz: interfejs USB
16 system operacyjny : 64 bitowy, zgodny z oprogramowaniem księgowym Insert Subiekt GT, 

programem Asseco Płatnik oraz ma pozwalać na pełną i bezproblemową pracę w środowisku 
domenowym Active Directory w Windows 2012 Server wraz z centralnym zarządzaniem 
aktualizacjami systemu operacyjnego z poziomu domeny

17 monitor komputerowy
• Przekątna: co najmniej 22’’; 
• Format obrazu: 16:9,
• Rodzaj matrycy: IPS lub PLS
• Czas reakcji matrycy: 5 ms lub mniej,
• Typ podświetlania: LED, 
• Nominalna rozdzielczość: co najmniej 1920 x 1080, •Gniazda wejściowe: HDMI  oraz DVI-D

18 głośniki komputerowe
• typ urządzenia zestaw 2.1 
• typ komunikacji bezprzewodowa 
• rodzaj komunikacji Bluetooth
• Kolor: czarny 
• ilość głośników : 3 szt. 
• głośnik niskotonowy [subwoofer] tak 
• moc głośnika satelitarnego RMS 15 W 
• moc głośnika niskotonowego RMS 30 W 
• regulacja głośności tak 
• wyposażenie dodatkowe kabel audio 3,5 mm 
• moc RMS 60 W 
• waga max całego zestawu: 6050 g 
• standard komunikacji Bluetooth 4.1 
• zasięg nadajnika 15 m 
• wymiary subwoofer: max  255 x 265 x 190 mm | głośnik satelitarny:  max 170 x 100 x 85 mm 
• złącza 1 x 3.5mm (mini-jack)  i  1 x RCA 

II Monitor interaktywny.( gwarancja 5 lat) marka typ model 
1 Monitor interaktywny.

Rozdzielczość panelu 3840 x 2160
Kąt widzenia: 178° / 178°
Żywotność panelu minimum:  50.000 h
Grubość wzmocnionej szyby 4 mm
Wyjścia wideo HDMI: HDMI
Przekątna: 86"
Wyjście audio Mini jack 3.5 mm
Wbudowane głośniki: minimum 2x 16 W
Wejścia wideo: 2 x HDMI, VGA (D-Sub15)
Wejścia audio:  Mini jack 3.5 mm
Dodatkowe funkcje: Android OS, Komunikacja Bluetooth, Komunikacja Wi-Fi, Menu dotykowe 
OSD, Slot OPS, USB Media Player
Gwarancja 5 lat na urządzenie, 5 lat na panel
Dołączone akcesoria Pilot z bateriami, Pisaki (3 szt), Przewód audio (5m), Przewód HDMI 
(1,5m), Przewód USB (5m), Przewód VGA, Przewód zasilający (3m), uchwyt montażowy ścienny
Certyfikaty CE, ISO 9001, ISO 14001, RoHS, WEEE

szt. 5
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data i podpis ………………………………………….
* wykonawca musi opisać oferowany przedmiot zamówienia tak aby Zamawiajaćy mógł 

zweryfikowac ofeowany przedmiot zamówienia. 
* w kolumnie 3,4,5 powinien byc przedmiot opisany marka tym model 

* w kolumnie 3,4,5  w pozycji 3,4,5,6,10,14 nie musi być uzupełniona. Wystarczy że spełnia 
wymagnia zamawiajcego. 

 razem vat 
razem netto 

załącznik A1
„Zakup wraz z dostawą  5 zestawów komputerowych stacjonarnych, wraz  z  monitorami   interaktywnymi”

minimalne parametry 

szt. 5


