
Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

                                        SPECYFIKACJA ILO ŚCIOWO-JAKO ŚCIOWA 
 

 
Zestawy Komputerowe 
Komputery stacjonarne PC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typ, model Wielkość 
zamówienia 
(szt) 

Cena 
jednostkowa 
netto (zł) 

Wartość netto 
(zł) 

Podatek VAT Wartość brutto 
(zł) 

% Kwota 
(zł) 

1.  Stacja 
robocza 
………. 

14      

2. Monitor 
płaski min. 
27’’ 
…………. 

14      

3. UPS 
…………. 

14      

                                                       Razem:     



 
 

System 
operacyjny 

Windows 8.1 PRO PL x64 [Zamawiający używa 
programów zawodowych działających tylko na 
systemie Microsoft Windows] 

spełnia / nie spełnia* 

Procesor posiadający wynik na http://www.cpubenchmark.net 
„Average CPU Mark”  nie mniejszy niż 6500 [np: 4 
rdzeniowy w technologii i5; 6MB cache; 3GHz]  
chłodzony wentylatorem 

spełnia / nie spełnia* 

Pamięć 
RAM  

8GB DDR3-1600  
spełnia / nie spełnia* 

Karta 
sieciowa 

Dodatkowa karta Ethernet 10/100/1000Mbps, RJ45, 
Wake-On-Lan, karta na PCI Express x1, dołączony 
kabel sieciowy UTP 5E 5m RJ45 

spełnia / nie spełnia* 

Karta 
graficzna 

posiadająca wynik na 
http://www.videocardbenchmark.net nie mniejszy niż 
1500 chłodzona wentylatorem, interfejs DVI 

spełnia / nie spełnia* 

Dyski Systemowy SSD min 160GB [odczyt/zapis minimum 
500MB/s, MTBF min. 1000000h]; roboczy 1TB – 
zapis magnetyczny; interfejs SATA 600 

spełnia / nie spełnia* 

DVD DVD+/-RW spełnia / nie spełnia* 
Złącza USB x 8 [USB 3.0 x 2], PS/2 spełnia / nie spełnia* 

Zasilacz 500W spełnia / nie spełnia* 
Aplikacje Zamawiający używa dokumentację urzędową w 

formatach MS Word i MS Excel. MSoffice 2013 
Home & Business PKC BOX [ pudełko z kluczem ] ; 
Irfan View z licencją na Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej I Kartograficznej w 
Poznaniu       

spełnia / nie spełnia* 

Klawiatura Klawiatura ergonomiczna USB spełnia / nie spełnia* 
Mysz Mysz optyczna 1000 dpi,  

-USB 
-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk 
-funkcja scroll'a czterokierunkowego 

spełnia / nie spełnia* 

Obudowa � Chłodzenie min. 2 x wentylatory 120mm, 
� Lewy panel boczny wyposażony w system 
Quick Release 
� Filtry przeciw kurzowe na froncie, 
� Standard ATX, 
� USB 3.0 x 2 na przednim panelu , 

spełnia / nie spełnia* 

Monitor 
płaski min. 
27’’ 
 

� rozdzielczość 2560 x 1440, 
� kąt widzenia min.: pionowy  - 160°, poziomy 
- 160°, 
� czas reakcji wł/wył. max.. 6ms, 
� jasność 250cd/m2, 
� złącze DVI, D-SUB, DisplayPort 
� kontrast 1000:1, 
� proporcje 16:9, 
� kable zasilające i złącz cyfrowych przy 
monitorze, 
� regulacja wysokości min 11cm, 
� matryca matowa. 
� Certyfikat EnergyStar 

spełnia / nie spełnia* 

UPS 1. nominalne napięcie wejściowe 230V AC spełnia / nie spełnia* 



 
 
 

 

                                                                                                                  (*niepotrzebne skreślić) 

 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                          (data, pieczątka i podpis Wykonawcy  

                                                                                lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 

 2. moc wyjściowa 400W / 700VA 
 
3. wtyk wejściowy europejski okrągły z 
uziemieniem, przewód minimum 1.8m 
4. gniazda wyjściowe: 4  europejskie okrągłe - 
zasilanie zapasowe  
+    4  europejskie okrągłe – ochrona 
przeciwprzepięciowa 
(wszystkie gniazda z uziemieniem) 
5. współczynnik szczytu 3:1 
6. schodkowa aproksymacja sinusoidy 
7. program monitorujący pod Windows przez USB 
 
 
 
 


