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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 28 szt. fabrycznie nowych komputerów spełniających 
poniższe wymagania:

Lp. Nazwa elementu, parametru 
lub cechy Wymagania minimalne

1. Typ Komputer typu All in One (wszystko w jednym – komputer 
zintegrowany z monitorem)

2. Ekran 1) przekątna – min. 22” maks.24”;
2) rozdzielczość min. 1920x1080;
3) typ matrycy – IPS z podświtleniem LED;
4) regulacja wysokości wyświetlacza.

3. BIOS 1) zgodny ze specyfikacją UEFI;
2) możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego, odczytania 

z BIOS informacji, w szczególności o: 
 wersji BIOS, 
 numerze seryjnym komputera wraz z datą produkcji,
 ilości i sposobie obłożenia slotów pamięciami RAM, 
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości 

pamięci cache L2 i L3,
 pojemności zainstalowanego dysku twardego,
 rodzajach napędów optycznych, 
 MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,
 kontrolerze audio;

3) funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z zewnętrznych urządzeń

4) funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji 
roboczej z USB;

5) możliwość, bez uruchomienia systemu operacyjnego, ustawienia 
hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, 
brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie 
systemu bez podania hasła administratora;

6) możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty sieciowej 
z poziomu BIOS;

7) możliwość włączenia / wyłączenia portów USB z poziomu 
BIOS;

8) możliwość włączenia / wyłączenia hasła dla dysku twardego.
4. Procesor Min. 6 rdzeniowy osiągający w teście PassMark - CPU Mark wynik 

min. 10500 punktów
5. Pamięć RAM 8GB DDR4, non-ECC;
6. Dysk twardy 1) Pojemność min. 256GB; 

2) dysk półprzewodnikowy (SSD)
7. Karta dźwiękowa Min 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, 

zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo.
8. Karta sieciowa 1) karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą 



główną, wspierająca obsługę Wake On LAN;
2) bezprzewodowa karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n/ac 

zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego 
modułu mini-PCI Express;

3) wbudowany moduł Bluetooth.
9. Bezpieczeństwo gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą.
10. Oprogramowanie 1) System operacyjny Microsoft Windows 10 Pro
11. Wsparcie techniczne producenta 1) możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej 

komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru 
seryjnego;

2) dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie 
producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 
dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego 
lub modelu komputera.

12. Wymagania dodatkowe 1) 1x Cyfrowe wyjście video (np. DisplayPort, HDMI);
2) min. 4x USB (w tym min.2x USB 3.0);
3) 1x port sieciowy RJ-45;
4) złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (może być 

współdzielone);
5) wbudowana kamera HD;
6) wbudowany mikrofon;
7) wbudowany układ TPM;
8) gniazdo zasilania;
9) klawiatura sygnowana logo producenta komputera (układ US -

QWERTY);
10) mysz optyczna lub laserowa z rolką (przewijania) sygnowana 

logo producenta komputera.
13. Warunki gwarancji 1) min. 3 lata gwarancji producenta na części i robociznę, naprawa 

w miejscu użytkowania, reakcja serwisowa w następnym dniu 
roboczym od zgłoszenia awarii, bezpłatna pomoc telefoniczna 
w dni robocze przez min. 8h;

2) serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta;

3) w przypadku awarii dyski twarde pozostają u Zamawiającego.
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