
Garbatka – Letnisko, dnia 29 lipca 2020 roku. 
 
RIB.IZP.271.2.4.2020 
 

R O Z E Z N A N I E   C E N O W E 
 

Przedmiotem zamówienie jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego na rzecz Urzędu 
Gminy Garbatka-Letnisko, według zamieszczonych poniżej parametrów. 
 
I. Nazwa i Adres Zamawiającego: 
 
Gmina Garbatka – Letnisko 
ul. Skrzyńskich 1 
26 – 930 Garbatka – Letnisko 
NIP 812-18-44-959 REGON 670 223 623 
tel. (48) 6210194, fax. (48) 6210054 
email: urzad@garbatkaletnisko.pl 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Zawadzak tel. 486210194 wew. 32 
 
II. Nazwa i przedmiot zamówienia: 
 
Poniżej specyfikacja techniczna dla: komputerów stacjonarnych typu All-in-One, komputera 
stacjonarnego wraz z monitorem i głośnikami, programu biurowego, zasilaczy UPS, dysku SSD, 
urządzenia wielofunkcyjnego, switchy, ładowarki do akumulatorów i akumulatorków AA/AAA. 
 
1. Komputer typu all in one – 2 sztuki 
 

Typ Komputer typu all in one, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie 
wcześniej niż w 2019 r. W ofercie wymagane jest podanie modelu, 
symbolu oraz producenta. 

Procesor  
 

Procesor wielordzeniowy min. 6 rdzeni, osiągający w teście PassMark 
CPU Mark wynik min. 7800 punktów min. 1.8 GHz z 9 MB Cache 

Pamięć operacyjna RAM Min. 8GB (zainstalowane) DDR4 z możliwością rozbudowy do 32 GB 
Parametry pamięci 
masowej 

Min. SSD 512 GB 

Grafika zintegrowana karta graficzna, powinna osiągać w teście wydajności: 
wynik min. 1550 punktów Passmark  

Obudowa Komputer zintegrowany z monitorem w jednej obudowie (AiO) 
Przekątna monitora 23.8” o rozdzielczości optymalnej 1920x1080 
Wbudowane głośniki stereo, mikrofon, kamera internetowa 

Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta sprzętu w zakresie 
projektowania i produkcji komputerów osobistych 
Certyfikat ISO 14001:2015 dla producenta sprzętu w zakresie 
projektowania i produkcji komputerów osobistych 



Certyfikat ISO 27001: 2010 dla producenta sprzętu w zakresie 
projektowania i produkcji komputerów osobistych 
Deklaracja zgodności CE dla oferowanego komputera 

Gwarancja i serwis min. 24 miesiące -  gwarancja.   
Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego.  

Wymagania dodatkowe Microsoft Windows 10 Professional (64-bit) PL lub równoważny,  
zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za 
pomocą telefonu lub samodzielnej aktywacji przez użytkownika. 
Dopuszczalna jest aktywacja automatyczna tzw. aktywacja w tle po 
podłączeniu komputera do Internetu. 
Załączony nośnik do systemów Windows  10 Professional 64bit PL. 
Licencja bezterminowa. 
Lub równoważny.  

Wbudowane porty: 

• 2 x USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) 
• 2 x USB 2.0 
• 1 x wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe 
• 1 x RJ-45 (LAN) 
• 1 x HDMI out 
• 1 x DC-in (wejście zasilania)  

Akcesoria dołączone: 

 Zasilacz, 
 Mysz bezprzewodowa, 
 Klawiatura bezprzewodowa 

Łączność: 

 Wi-Fi 5 (802.11. a/b/g/n/ac) 
 LAN 10/100/1000 Mbps 
 Bluetooth 

 
2. Program biurowy – 3 sztuki 

Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych z dożywotnią licencją Microsoft Office H&B 2019 PL lub 
równoważny, tj. posiadający wszystkie funkcjonalności w/w systemu oraz umożliwiający edycję 
wszystkich rodzajów dokumentów utworzonych przez w/w pakiet. 

 
3. Zasilacz UPS – 5 sztuk 
 
Interfejsy USB 2.0 
Napięcie zasilania / zasilacza 230 V 
Rodzaj wtyczki sieciowej Typ E 
Typ akumulatora/baterii Kwasowo-ołowiowy 
Czas przełączenia min. 2ms6ms 
Średni czas podtrzymania 27 min 
Kształt przebiegu sinus Modyfikowana sinusoida 










