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Specyfikacja sprzętu komputerowego - Laptop 

Zapotrzebowanie - 27 sztuk laptopów - tej samej marki i serii 

Typ Komputer przenośny - Laptop 12,5 cala HD 

Zastosowanie Do zajęć  dydaktycznych i prac biurowych. 

System 

operacyjny 
Windows 10 Professional 

Komputer powinien osiągnąć  w teście wydajności min. 2,440 Cpu 

Rank 1000 points PassMark Software. 
Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić  w jeden z poniższych 

sposobów: 
- 	wskazanie modelu na liście opublikowanych wyników testów 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_iist.php  

Pamięć  
operacyjna 

RAM 

8G13 

Karta graficzna Wbudowana - INTEL HD Graphics 4400 

Dysk twardy 128 SSD 

Parametry 

ekranu 
12,5 cali HD matowy 

Kamera wbudowana w ramkę  ekranu 

Mikrofon, 

głosniki 
wbudowane w obudowę  

HDMI, USB 3,0 

Zapotrzebowanie - 51 sztuk laptopów— tej samej marki i serii 

Typ Komputer przenośny - Laptop 14 cali HD 

Zastosowanie Do zajęć  dydaktycznych i prac biurowych. 

System 

operacyjny 
Windows 10 Professional 

Komputer powinien osiągnąć  w teście wydajności min. 2,440 CPU 

Rank 1000 points PassMark Software. 
Spełnienie tego wymogu należy potwierdzić  w jeden z poniższych 
sposobów: 

- 	wskazanie modelu na liście opublikowanych wyników testów 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
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Pamięć  
operacyjna 

RAM 

8G13 

Karta graficzna Wbudowana - INTEL HD Graphics 4400 
Dysk twardy 128 SSD 

Parametry 

ekranu 
14 cali HD matowy 

Kamera wbudowana w ramkę  ekranu 
Mikrofon, 

głośniki 
wbudowane w obudowę  

HDMI, USB 3,0 

1. Każdy laptop musi mieć  zainstalowany oryginalny system operacyjny Microsoft Windows 10 
Professional, aktywowany za pomocą  ww. klucza aktywacyjnego. 
2. Każdy laptop musi mieć  naklejoną  na obudowie oryginalną  naklejkę  z kluczem aktywacyjnym 

systemu operacyjnego Microsoft Windows 10 Professional. 

3, Za niedopuszczalne uznaje się  istnienie na dwóch lub większej ilości dostarczonych laptopów 

systemów Microsoft Windows 10 Professional, aktywowanych z wykorzystaniem tego samego 

klucza aktywacyjnego np. zainstalowanych z obrazu dysku twardego wykonanym po aktywacji 

jednego systemu operacyjnego. 

4. Wszystkie komponenty laptopów, sprzętowe i programowe muszą  być  ze sobą  kompatybilne. 

5.Sterowniki do komponentów wszystkich laptopów muszą  być  dołączone na nośnikach 

optycznych, o ile nie są  udostępnione na stronach internetowych producenta laptopów, 

6. Kondycja laptopów A lub A+ 

7. Sposób realizacji całości zamówienia jednorazowo, dostawa całościowa 

8. Wymagane jest oświadczenie, że zakup sprzętu nie był  finansowany ze środków Unii Europejskiej 

9. Na laptopy musi być  udzielona minimum 12 miesięczna gwarancja w systemie door to door 


