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Załącznik nr 1a 
________________________ 
                  (miejscowość, dnia) 

 

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY 

do  zapytanie ofertowe nr 5 /HOSTEL/SNR/0003/20/BK z dnia 16.10.2020 r. 

na wybór dostawcy sprzętu elektronicznego, komputerowego i biurowego na potrzeby uczestników 
projektu realizowanego w Hostelu dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych  

w Kielcach oraz w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych  
w Pałęgach, w ramach projektu: „Złap się wolności od uzależnienia” 

 

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa, dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty  

występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

 

Zadanie 1: Dostawa sprzętu elektronicznego, komputerowego        

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MIEJSCE DOSTAWY 
SUGEROWANA 

CENA JEDN. 
BRUTTO 

WARTOŚĆ 
JEDN. VAT 

ŁĄCZNA 
WARTOŚĆ 
BRUTTO 

Zestaw 
komputerowy -  
laptop z 
oprogramowaniem 

19 Procesor 
Procesor komputera 
umożliwiający osiągnięcie przez 
oferowaną jednostkę w teście 
wydajności PassMark - CPU Mark 
wyniku min. 7000 pkt. Spełnienie 
tego wymogu należy  potwierdzić 
poprzez wskazanie modelu na 
liście opublikowanych wyników 
testów 
(https://www.cpubenchmark.net
/laptop.html) 
lub dostarczyć wyniki testów 
samodzielnie wykonanych 
oprogramowaniem PassMark - 
CPU Mark potwierdzających 
osiąganie wymaganej wydajności. 

 Pamięć RAM - Minimum 16 
GB 

 Dysk - Typu SSD, minimalna 
pojemność 240 GB 

 Ekran - Wielkość matrycy: 

25-711 Kielce, ul. 
Karczówkowska 36 

   



 

Projekt „Złap się wolności od uzależnienia” realizowany przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” 
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

2 

minimum 15.6” 

 Komunikacja - Wi-Fi 

 karta sieciowa LAN minimum 
1000 Mbps 

Wymagania dodatkowe 

 Minimum 2 gniazda USB 

 Wbudowany mikrofon, 
głośniki 

 Wejście mikrofonowe 

 Wyjście słuchawkowe 

 Kamera internetowa 

 Nagrywarka DVD 

 Szyfrowanie TPM 

 System operacyjny 

 Windows 10 Pro w wersji 64 
bitowej w języku polskim 
lub inny równoważny 64-
bitowy system operacyjny z 
zapewnieniem wsparcia i 
poprawek, będący w stanie 
umożliwiać pracę w 
domenie Active Directory, 
musi obsługiwać 
zarządzanie komputerem 
poprzez zasady grupy (GPO) 
oraz posiadać wbudowany 
moduł umożliwiający pracę 
zdalną. Dodatkowo od 
oprogramowania 
wymagana jest możliwość 
uruchomienia programów 
obsługujących arkusze 
kalkulacyjne z makrami. 

 Zasilacz 

 Gwarancja minimum 2 lata 

 Mysz bezprzewodowa 

Zestaw 
komputerowy 
stacjonarny z 
oprogramowaniem 

2 Monitor   

 Przekątna ekranu: min. 
23,7”  

 Powłoka matrycy: Matowa  

 Rodzaj matrycy: LED, IPS  

 Rozdzielczość ekranu: 
1920x1080 (Full HD)  

 Format obrazu: 16:9  

 Częstotliwość odświeżania: 
min. 60 Hz  

 Rodzaj wejść / wyjść: VGA – 
1 szt. HDMI – 1 szt.  

 Regulacja kąta pochylenia  

 Gwarancja: 24 miesiące  

 W zestawie kabel HDMI, 
zasilający, instrukcja  

Komputer stacjonarny  
Procesor:  

25-711 Kielce, ul. 
Karczówkowska 36 
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 Procesor komputera 
umożliwiający osiągnięcie 
przez oferowaną jednostkę 
w teście wydajności 
PassMark - CPU Mark 
wyniku min. 9000 pkt. 
Spełnienie tego wymogu 
należy  potwierdzić poprzez 
wskazanie modelu na liście 
opublikowanych wyników 
testów  

 Pamięć RAM: min. 8 GB  
Dysk:  

 komputer powinien być 
wyposażony w dwa dyski: 
jeden dysk SSD M.2 min. 
256 GB, oraz jeden dysk 
HDD min. 1000 GB  

 Karta graficzna: min. 
Zintegrowana, wyjście 
HDMI  

 Karta sieciowa:  LAN 
10/100/1000 Mbps, wifi 

Elementy dodatkowe:  

 Wejście mikrofonowe,  

 wyjście słuchawkowe, min. 
6 x USB (w tym min. 2 x USB 
3.0/3.1),  

 czytnik kart SD, 

  Klawiatura + mysz, 

 listwa zasilająca,  

 potrzebne okablowanie,  

 Obudowa typu tower,  

 Gwarancja min. 2 lata, W 
przypadku awarii dysku 
zostają one u 
zamawiającego  

System operacyjny:  

 Windows 10 Pro w wersji 64 
bitowej w języku polskim 
lub inny równoważny 64-
bitowy system operacyjny z 
zapewnieniem wsparcia i 
poprawek, będący w stanie 
umożliwiać pracę w 
domenie Active Directory, 
musi obsługiwać 
zarządzanie komputerem 
poprzez zasady grupy (GPO) 
oraz posiadać wbudowany 
moduł umożliwiający pracę 
zdalną. Dodatkowo od 
oprogramowania 
wymagana jest możliwość 
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uruchomienia programów 
obsługujących arkusze 
kalkulacyjne z makrami.  

 

Urządzenie 
wielofunkcyjne 
(drukarka/skaner/
kopiarka) 

1  Technologia - Laserowa  

 Typ drukarki -
Monochromatyczna  

 Pamięć 128 MB  

 Procesor  600 MHz  
Rodzaj połączenia   
• Sieć przewodowa (USB, LAN)  
• sieć bezprzewodowa (Wi-Fi)  
• Obsługa protokołu SNMP v3  
 
Funkcja drukowania   
• Automatyczne dwustronne 

drukowanie  
• Rozdzielczość 2400 x 600 dpi  
• Szybkość druku 34 str./min  
• Czas wykonania pierwszego 

wydruku powinien być 
mniejszy niż 8.5 sekundy  

Funkcja kopiowania   
• Szybkość kopiowania A4: 34 

kopie na minutę  
• Możliwość kopiowania kilku 

stron do jednej  
Funkcja skanowania   

 Urządzenie powinno być 
wyposażone w funkcję 
skanowania  

Funkcja faksowania   

 Urządzenie powinno być 
wyposażone w funkcję 
faksowania  

Zawartość opakowania   
• Przewód zasilający  
• Dysk z oprogramowaniem  
• Toner startowy  
Obsługa formatów  

 A4, A5, A6, Letter  
Podajniki papieru   
• Podajnik o pojemności 250 

arkuszy  
• Podajnik ręczny  
• Podajnik ADF  

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka Jeziorańskiego 

75  
 
 
 
 

   

Telewizor 55 cali 2 Obraz 
• Przekątna ekranu [cal] 55 
• Format ekranu 16:9 
• Format UHD/4K 
• Rozdzielczość 3840 x 2160 
• Tuner DVB-C, DVB-S, DVB-S2, 

DVB-T, DVB-T2 
• Rodzaj telewizora – LED 

25-432 Kielce, ul. Jana 
Nowaka Jeziorańskiego 

75 - 1szt. 
26-080 Mniów, Pałęgi 80 

-1 szt. 
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• Technologia HDR (High 
Dynamic Range)  

• Częstotliwość odświeżania 
ekranu ≥ 50Hz 

Dźwięk 
• System dźwięku 2.0 
• Wbudowane głośniki 2 
• Regulacja tonów wysokich / 

niskich  
• Korektor dźwięku  
Funkcje multimedialne i 

sieciowe 
• Smart TV  
• Android TV  
• Wi-Fi  
• HbbTV  
• Bluetooth 
• Przeglądarka internetowa 
Informacje dodatkowe 
• Menu w języku polskim  
Złącza 
• Liczba złączy HDMI minimum 2 
• Liczba złączy USB minimum 2 
• Złącze Ethernet (LAN) 
• Wyjście słuchawkowe 
• Czytnik kart pamięci 
Fizyczne 
• Standard VESA 200 x 200 
Efektywność energetyczna 
• Klasa energetyczna co najmniej 

A+ 
Wyposażenie  
• Kabel zasilający,  
• Pilot 

Ekran projektora 1 Ekran projekcyjny 

 Manualny, statywowy, 
przenośny 

 Powierzchnia wizyjna 

 Szerokość  ≥250cm 

 Wysokość ≥250cm 

 Przekątna ≥136” 

26-080 Mniów, Pałęgi 80  
 

   

Projektor 
podwieszany 

1  Technologia wyświetlania DLP 

 Rozdzielczość natywna  
1920 x 1080 

 Format obrazu 16:9 

 Jasność 3400 lm 

 Kontrast 23000:1 

 Minimalna odległość projekcji 
1m 

 Minimalna żywotność lampy w 
trybie ekonomicznym 10000h 

 Moc lampy 240 W 

 Pobór mocy podczas pracy - 
295 W 

26-080 Mniów, Pałęgi 80 
. 
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Złącza  

 Wyjście audio, 

 HDMI 

 HDMI – MHL 

 USB 

 Głośność pracy 25 dB 

 Waga-Do 3 kg 
Dodatkowe funkcje  

 3D Ready, głośniki, możliwość 
regulacji zniekształcenia 
trapezowego, możliwość 
zabezpieczenia linką 

W zestawie  

 Pilot, 

 Potrzebne okablowanie,  

 Instrukcja obsługi 

 Zestaw do montażu sufitowego 

 

 


