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Część A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany 

sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: 

a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np.  większa ilość pamięci, portów rozszerzeń, 

rozszerzonej funkcjonalności) o ile zachowane jest podane w opisie minimum, 

b) w elementach/parametrach nieokreślonych przysługuje Wykonawcy prawo dowolności doboru ograniczonego 

jedynie możliwością współpracy ze sobą poszczególnych komponentów, 

c) oferowany sprzęt musi być kompletny i zdatny do uruchomienia i użytku. W przypadku gdy jakiś element 

niezbędny do pracy nie został wymieniony, Wykonawca zobowiązany jest do jego 

zastosowania/montażu/dostarczenia. 

 

Pozycja 1 -  komputer/serwer  – 1 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Typ Jednostka centralna  komputera (bez monitora) oraz bez systemu operacyjnego.  

2 Zastosowanie 

Cykl  pracy 24h/7d. Wykorzystywany jako  serwer brzegowy  

( kształtowanie ruchu, połączenia VPN/IPSEC, dns, mail, www ) pracujący  pod 

kontrolą systemu Debian (Jessie/ kernel 4.x) . Przewidywany cykl życia produktu – 

minimum 5 lat. 

3 Procesor 

Procesor  64 bitowy .  co najmniej 2 rdzeniowy, max TDP : 80 W. 

 Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark 

wynik min.:5000 punktów wg oceny nie wcześniejszej niż 01.07.2015 r.(wynik 

zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie 

http://www.cpubenchmark.net   ) . W przypadku gdy oferowany procesor nie znajduje 

się na w/w stronie  należy dołączyć wyniki przeprowadzonego w/w  testu przez 

Oferenta. Zamawiający  zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności 

przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie 

testujące, komputera  do  testu w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 

dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego. 

4 Pamięć operacyjna RAM 
zainstalowane co najmniej 8 GB (w wersji nie niższej niż DDR3),  minimum jeden 

wolny slot wolny do rozbudowy  

5 Pamięć masowa 
Dyski SATA 3 – dwie sztuki , pojemność minimum  1 TB  (każdego z nich) 

Wewnętrzny napęd DVD RW  

6 Łączność sieciowa 
4 x port RJ45 Ethernet  1 Gb ( może być osiągnięte za pomocą kart rozszerzeń za 

wyjątkiem kart USB)  

7 

Porty / złącza 

zewnętrzne (ilość 

minimalna) 

Zewnętrzne :  

 minimum 2  wolne porty USB  wyprowadzone z przodu obudowy  

 1 x VGA-Dsub 

 4 x RJ45 

Wewnętrzne: 

 Minimum 2 wolne  porty SATA 3   

 

8 Zasilacz 
Aktywne PFC o mocy  odpowiedniej do oferowanego zestawu ( z nadmiarem dla 

obsługi dodatkowych dwóch standardowych dysków magnetycznych ) 

9 Oprogramowanie 
bez oprogramowania-  oferowany sprzęt MUSI gwarantować pracę pod systemem 

LINUX ( Debian Jessie/ kernel 4.x). 

10 Normy i standard  
Dokument poświadczający, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z 

normami ISO 9001 (należy dołączyć do oferty) 

11 Wyposażenie dodatkowe Mysz, klawiatura, kable zasilające  

12 Gwarancja 

całość - minimum 24 miesiące gwarancji w trybie OnSite tj. świadczonej na miejscu w 

siedzibie Zamawiającego, z czasem reakcji NBD (następny dzień roboczy). 

 Za realizację gwarancji odpowiada Wykonawca. 

W przypadku naprawy/wymiany trwającej dłużej niż 24 h , zostanie  na żądanie 

Zamawiającego dostarczony  przez Wykonawcę sprzęt/podzespół zastępczy .   

Dyski twarde  diagnozowane w siedzibie  Zamawiającego pod jego nadzorem. 

Naprawa dysku poprzez dostarczenie sprawnego egzemplarza ( uszkodzony nośnik 

zostaje u Zamawiającego). 

Gwarancja nie może zabraniać  Zamawiającemu serwisowania/rozbudowy ( brak 

plomb na obudowie) 

 
 

http://www.cpubenchmark.net/
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Pozycja 2 -  drukarka etykiet termotransferowa   – 1 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Typ Biurkowa drukarka termo transferowa  

2 Zastosowanie 
Wydruki samoprzylepnych etykiet teleadresowych  na koperty  oraz  etykiet z kodami 

kreskowi do oznaczania dokumentów 

3 Rodzaj wydruku termotransferowy 

4 
Maksymalna szerokość 

zadruku 

min. 100 mm  

5 

Obsługiwane  kody 

kreskowe (minimalny 

zakres) 

CodeBar, Code128, EAN-8, EAN13, Codebase39, Interleaved 2 of 5 (tzw. 

Przeplatany 2 na 5), Codebase93.   

6 Obsługiwane języki  EPL2 

7 Łączność  USB  

8 
Obsługiwane systemy 

operacyjne  

MS Windows Vista/7/8  32/64 bit  

 

9 Inne 

Kabel zasilający/zasilacz 

kabel połączeniowy USB 

Taśma termotransferowa   - woskowa,  szerokość  min. 100 mm x 74m – 1 szt. 

Etykiety termotransferowe  papierowe 68mmx55mm – 1 rolka 

 

10 Oprogramowanie 
bez oprogramowania-  oferowany sprzęt MUSI gwarantować pracę pod systemem 

LINUX ( Debian Jessie/ kernel 4.x). 

11 Gwarancja 
Gwarancja min. 12 miesięcy. ( producenta – wymagany dokument gwarancyjny lub 

wykonawcy – na podstawie umowy) 
 

Pozycja 3 -  czytnik kodów kreskowych   – 1 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Typ Ręczny czytnik kodów kreskowych   

2 Zastosowanie Odczytywanie kodów kreskowych oznaczanych przesyłek 

3 Tryb pracy Ręczny ( spustowy- odczyt na żądanie), automatyczny 

4 
Minimalne opcje 

konfiguracyjne 

Ustalanie minimalnej długości kodu 

Ustalanie minimalnego opóźnienia odczytu między kodami 

Możliwość włączenia automatycznego dodawania znaku ENTER (CR/carriage return 

oraz LF/line feed) do zczytanego kodu (jako przyrostek/suffix).  

5 

Obsługiwane  kody 

kreskowe (minimalny 

zakres) 

CodeBar, Code128, EAN-8, EAN13, Codebase39, Interleaved 2 of 5 (tzw. 

Przeplatany 2 na 5), Codebase93.   

6 Łączność  USB  ( kabel w zestawie) 

7 
Obsługiwane systemy 

operacyjne  

MS Windows Vista/7/8  32/64 bit  

 

8 Inne Stojak nabiurkowy (uchwyt) w celu umożliwienia  pracy w trybie automatycznym 

9 Gwarancja 
Gwarancja min. 12 miesięcy. ( producenta – wymagany dokument gwarancyjny lub 

wykonawcy – na podstawie umowy) 
 

Pozycja 4 -  klawiatura  – 5 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Typ Klawiatura  pełnowymiarowa (z klawiaturą numeryczną)   

2 Komunikacja 

USB ( przewodowa lub bezprzewodowa) . W przypadku komunikacji bezprzewodowej 

musi zostać zastosowane rozwiązanie zapobiegające zakłócaniu pracy podobnych 

urządzeń ( sprzęganiu), np. w postaci możliwości zmiany częstotliwości pod rygorem 

uznania towaru za niezgodny z wymaganiami 

3 Inne 
W przypadku konieczności zasilania ze źródła zewnętrznego  należy dodatkowo 

dołączyć odpowiednie AKUMULATORKI ( nie baterie) 

4 Gwarancja 

Gwarancja min. 12 miesięcy. ( producenta – wymagany dokument gwarancyjny lub 

wykonawcy – na podstawie umowy) 
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Pozycja 5 -  mysz   – 10 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Typ Mysz optyczna  

2 Komunikacja 

USB ( przewodowa lub bezprzewodowa) . W przypadku komunikacji bezprzewodowej 

musi zostać zastosowane rozwiązanie zapobiegające zakłócaniu pracy podobnych 

urządzeń ( sprzęganiu), np. w postaci możliwości zmiany częstotliwości pod rygorem 

uznania towaru za niezgodny z wymaganiami 

3 Inne 

Minimum 2 przyciski + scroll 

Rozdzielczość min. 1000 DPI 

Do pracy na powierzchniach błyszczących 

W przypadku konieczności zasilania ze źródła zewnętrznego  należy dodatkowo 

dołączyć odpowiednie AKUMULATORKI ( nie baterie) 

4 Gwarancja 
Gwarancja min. 12 miesięcy. ( producenta – wymagany dokument gwarancyjny lub 

wykonawcy – na podstawie umowy) 
 

Pozycja 6 -  dysk twardy   – 2 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Typ Dysk twardy  SATA 

2 Parametry wymagane 

SATA 3, SMART,  pojemność min . 1 TB, , rozmiar 3,5’’ ( dopuszczalna wielkość 

2.5’’ pod warunkiem dostarczenia wraz z dyskiem przejściówki/sanek  

umożliwiających montaż dysku w zatoce  3.5’’),  

3 Gwarancja 

 minimum 24 miesiące gwarancji w trybie OnSite tj. świadczonej na miejscu w 

siedzibie Zamawiającego, z czasem reakcji NBD (następny dzień roboczy). 

 Za realizację gwarancji odpowiada Wykonawca. 

W przypadku naprawy/wymiany trwającej dłużej niż 24 h , zostanie  na żądanie 

Zamawiającego dostarczony  przez Wykonawcę sprzęt/podzespół zastępczy .   

Dyski twarde  diagnozowane w siedzibie  Zamawiającego pod jego nadzorem. 

Naprawa dysku poprzez dostarczenie sprawnego egzemplarza ( uszkodzony nośnik 

zostaje u Zamawiającego) 

 
 

Pozycja 7 -  dysk twardy  SSD – 2 szt. 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 

1 Typ Dysk twardy  SATA 

2 Parametry wymagane 
SATA 3, SMART,  pojemność min . 240 GB, , rozmiar 2,5’’, prędkość odczytu/zapisu 

min 500Mb/s  

3 Gwarancja 

 minimum 24 miesiące gwarancji w trybie OnSite tj. świadczonej na miejscu w 

siedzibie Zamawiającego, z czasem reakcji NBD (następny dzień roboczy). 

 Za realizację gwarancji odpowiada Wykonawca. 

W przypadku naprawy/wymiany trwającej dłużej niż 24 h , zostanie  na żądanie 

Zamawiającego dostarczony  przez Wykonawcę sprzęt/podzespół zastępczy .   

Dyski twarde  diagnozowane w siedzibie  Zamawiającego pod jego nadzorem. 

Naprawa dysku poprzez dostarczenie sprawnego egzemplarza ( uszkodzony nośnik 

zostaje u Zamawiającego) 

 
 

 

Pozycje 8-12 -   inne elementy tj. kable, przejściówki (zbiorczo) 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Ilość (szt.) 

1 Przedłużacz USB Długość min 1 m., złącza  Am<->Af  5 

2 
Kabel USB  

(drukarkowy) 

Długość min 1,5 m., złącza  Am<->Bm 
5 

3 Kabel danych SATA 3 
Złącza: 7pin SATA (F) kątowy  <->7pin SATA (F) , 

Metalowa spinka zapobiegająca wypadnięciu 
5 

4 Kabel zasilający SATA Złącza: MOLEX(M)->SATA(F) 5 

5 
Pasta 

termoprzewodząca 

Przewodność cieplna:  co najmniej 5 W/(mK) 

Pojemność min .8g ( może być uzyskana jako łączna suma kilku 

sztuk) 

1 
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Część B- oferta Wykonawcy  
 

 
 

 

 
 

(pieczęć Wykonawcy) 

REGON ……………..  

NIP …………………. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro 

przeprowadzonego w trybie podstawowym na dostawę komputera i podzespołów komputerowych dla 

WIORiN we Wrocławiu  (WAD.2601.234.2015): 

1. OFERUJEMY dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania techniczne  określone w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (część A) za wynagrodzenie: 

Lp Rodzaj produktu 
Nazwa własna/ 

model/ wersja 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[PLN] 

Wartość 

netto 

[PLN] 

Wartość 

podatku 

VAT 

[PLN] 

Wartość 

brutto 

[PLN] 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Komputer  
wg. poniższej 

specyfikacji 
1     

2. Drukarka etykiet  1     

3. 
Czytnik kodów 

kreskowych 
 1     

4. Klawiatura  5     

5. Mysz  10     

6. Dysk HDD  2     

7. Dysk SSD  2     

8. Przedłużacz USB  5     

9. 
Kabel USB 

(drukarkowy) 
 5     

10. 
Kabel danych SATA 

3 
 5     

11. 
Kabel zasilający 

SATA 
 5     

12. 
Pasta 

termoprzewodząca 
 1     

Razem    
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 Ogółem brutto  :………………………………………….......…….. zł. 

       

 ( słownie złotych:…………………………………………………………………………) 

 

Szczegółowa specyfikacja  oferowanego komputera  

(pozycja nr 1  formularza ofertowego) –  

proszę podać jako wartość parametry jednoznacznie określający dany podzespół 

Lp Podzespół Nazwa parametru Wartość parametru 

1 Nazwa własna Producent/model   

2 Procesor Producent/ model/taktowanie  

3 Płyta główna Producent /model   

4 Pamięć operacyjna Producent/ model/ pojemność   

5 Dysk twardy (2 szt) Producent/ model/ pojemność   

6 
Napęd optyczny DVD-

RW 
Producent /model  

7 

Zainstalowane karty 

rozszerzeń w celu 

uzyskania wymaganej 

funkcjonalności 

Producent/model/ilość 

[wymienić wszystkie 

niezbędne] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania – w 

terminach i pod warunkami w nich określonymi. OŚWIADCZAMY, iż uzyskaliśmy wszystkie 

niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 

 

3. OŚWIADCZAMY, że oferowany sprzęt spełnia wszystkie stawiane wymagania. Jest fabrycznie nowe, 

nieuszkodzony, kompletny i zdatny do użytku. DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i 

informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są kompletne, prawdziwe i 

rzetelne.  

 

4. AKCEPTUJEMY  przedstawiony w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego projekt umowy.  

Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej 

określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od  dnia upływu terminu 

składania ofert. 
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6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

7. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

 Numer telefonu …………………………; numer faksu…………………………….......; 

 

.............................................. dnia ......................   .. ……………………………………………... 
              miejscowość                                                                                                   podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę 

 


