SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach
16-400 SUWAŁKI ul. Noniewicza 83

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w
Suwałkach” w ramach projektu Poprawa oferty edukacyjno – kulturalnej PSM w
Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie”

CPV:
30200000-1
32322000-6

TRYB POSTĘPOWANIA:

Przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia – poniżej progu 130.000 euro

Suwałki czerwiec 2013r.
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Informacje ogólne.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
16-400 Suwałki ul. Noniewicza 83
e-mail: psmsuwalki@neostrada.pl
strona internetowa: WWW.psmsuwalki.pl
telefon/faks 087 566 47 35
zwana dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartość wyrażonej w złotych kwoty 130 000 euro,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
na wykonanie zamówienia /dostawy/ pn. „Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach w ramach projektu „Poprawa oferty edukacyjno – kulturalnej
PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie” współfinansowanej z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie
11.3 – Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.

1. Opis przedmiotu i terminu wykonania zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów PC, monitorów, oprogramowania, komputera PC
do zarządzania siecią, serwera, routerów, głośników, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki
laserowej, kamery cyfrowej, pomięci USB i laptopów w ramach projektu „Poprawa oferty edukacyjno
– kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie” – w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, działanie 11.3 Infrastruktura
szkolnictwa artystycznego, Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe. Dokładny opis przedmiotu
zamówienia zawiera załącznik nr 6 – opis techniczny sprzętu.
Jeżeli gdziekolwiek w siwz pojawia się nazwa produktu lub producenta zawsze można zaproponować
produkty równoważne zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
Termin wykonania: zamówienie należy wykonać do 15 lipca 2013r.

2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.
24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, co najmniej 2 dostawy sprzętu
komputerowego o wartości co najmniej 140.000 złotych każda - zgodnie z załącznikiem nr 3 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
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Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty wymienionych w punkcie
3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,
potencjale technicznym oraz sytuacji finansowej innego podmiotu, niezależnie od charakteru
prawnego łączącego go z tymi podmiotami. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów potwierdzające, że będzie mógł korzystać ze
wskazanych zasobów tych podmiotów w okresie wykonywania zamówienia stanowiącego przedmiot
postępowania oraz dokumenty dotyczące zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego
podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i
okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz, że postawiony warunek jest
spełniony.

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz dokumentów
i oświadczeń wskazujących na brak podstaw do wykluczenia z postępowania.
Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty załączyć
następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2. Wykaz głównych dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym czasie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, w tym co najmniej 2 dostaw sprzętu komputerowego o wartości co najmniej 140.000
złotych każda z załączeniem dowodów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane
należycie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia do
oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie opierało się na korzystaniu z zasobów
innych podmiotów a jednocześnie podmioty te będą uczestniczyły w realizacji części zamówienia,
podmioty te zobowiązane są złożyć dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4, wskazujące brak
podstaw do wykluczenia z postępowania.
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa dokument lub dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1. Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Jeżeli w miejscu siedziby lub zamieszkania wykonawcy nie wydaje się dokumentów, o których mowa
wyżej, wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w
którym wykonawca ma miejsca zamieszkania lub siedzibę, lub przed notariuszem.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczące odpowiednio
wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub podmiot.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
Obowiązkiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest ustanowienie
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
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Zamawiający może żądać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
umowy regulującej ich współpracę w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą.
5. Opis sposobu przygotowania oferty i obliczenia ceny.
Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” i poświadczone przez wykonawcę a w przypadku korzystania z zasobów podmiotów
trzecich lub ofert składanych wspólnie z innymi wykonawcami przez te podmioty lub tych
wykonawców.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
Oferta powinna być złożona na załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
formularzu ofertowym /załącznik nr 1/ oraz powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do
występowania i składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
Oferta powinna zawierać cenę brutto każdego elementu zamówienia oraz łączna cenę brutto całości
zamówienia, zgodnie z formularzem ofertowym i formularzem cenowym. W formularzu cenowym
należy określić typ i model proponowanego sprzętu, rodzaj oprogramowania i cenę jednostkową.
Cenę należy podać w złotych polskich - PLN.
Wykonawca zobowiązany jest podać cenę obejmującą wykonanie przedmiotu zamówienia
na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia /formularzu cenowym/ i projekcie
umowy.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie
poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Nazwa zamawiającego i adres.
Przetarg nieograniczony „Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II
Stopnia w Suwałkach” w ramach projektu „Poprawa oferty edukacyjno – kulturalnej PSM w
Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie” współfinansowanej z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie
11.3 – Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.
Nie otwierać przed 2 lipca 2013r. godz. 10:00.

6. Kryteria oceny ofert i sposób oceny.
Cena

100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty, po matematycznym przeliczeniu
/cena najniższa : cena oceniania x 100%/ proporcjonalnie mniej.
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7. Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2013r. do godz. 10:00 w siedzibie
zamawiającego 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 83 w sekretariacie szkoły.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2013r. o godz. 10:05 w gabinecie dyrektora szkoły.

8. Wadium.
Wadium nie jest wymagane.

9. Zabezpieczenie.
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Związanie ofertą.
Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
Wykonawca może również samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.
Zgoda wykonawcy lub samodzielne oświadczenie na przedłużenie okresu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11. Sposób kontaktowania się zamawiającego z wykonawcami oraz informacja o osobach
uprawnionych do kontaktów z wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są Bernard Michniewicz tel. 87 566 47 35
oraz Tomasz Fimowicz tel. 602 350 266 sprawy proceduralne.
Porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń, dokumentów, wniosków,
zawiadomień i innych informacji odbywa się za pośrednictwem faksu, elektronicznie lub pisemnie.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informacjach określonych w art. 92 ustawy
Prawo zamówień publicznych zostanie przekazane wykonawcom faksem lub drogą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania zawiadomienia.
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12. Przyszłe zobowiązania wykonawcy.
Przyszłe zobowiązania wykonawców są uregulowane w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przyjęcie warunków przetargu i złożenie oferty
jest równoznaczne z przyjęciem proponowanych warunków umowy.

13. Unieważnienie przetargu i odrzucenie oferty.
Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega również możliwość unieważnienia
postępowania w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 93 ust. 1a ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1. Jest niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
4. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

14. Środki ochrony prawnej.
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego
zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych i przepisach wykonawczych przysługują
środki ochrony prawnej, które składa się zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo
zamówień publicznych.
Środkami ochrony prawnej są odwołanie, które wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
i skarga, którą wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego.
Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunków określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat.
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
5. Projekt umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego.
6. Opis przedmiotu zamówienia.
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Załącznik nr 1
…………………………………………..
/miejscowość i data/
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
/nazwa wykonawcy i adres/
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
w Suwałkach
Oferta w sprawie wykonania zamówienia publicznego
W odpowiedzi na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie
zamówienia „Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w
Suwałkach” w ramach projektu „Poprawa oferty edukacyjno – kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez
rozbudowę, przebudowę i wyposażenie” współfinansowanej z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 –
Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego.
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………………………… złotych, zgodnie z
załączonym formularzem cenowym – załącznik nr 1 do formularza.
2. Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, na warunkach określonych w specyfikacji i modyfikacjach do
specyfikacji oraz zgodnie z wymaganiami zamawiającego.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do
niej zastrzeżeń.
4. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać osobiście /następujący zakres dostaw
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….. powierzę do wykonania podwykonawcy – podmiotowi udostępniającemu swoje
zasoby/.
5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na ustalenie terminu gwarancji na okres 2 lat.
6. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
7. Należę/nie należę do grupy kapitałowej /lista podmiotów grupy kapitałowej/. *
*niepotrzebne skreślić.
Oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami została złożona na …….. stronach kolejno
ponumerowanych od 1 do ……………… .
Do oferty załączam następujące dokumenty:
Podpisano:
…………………………………………………..…………………….
/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy/
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Załącznik nr 2
................................................
/miejscowość i data/
..................................................................
……………………………………………….
……………………………………………….
/nazwa i adres wykonawcy/

Oświadczenie
Przystępując do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w
Suwałkach” w ramach projektu „Poprawa oferty edukacyjno – kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez
rozbudowę, przebudowę i wyposażenie” współfinansowanej z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 –
Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego oświadczam, że spełniam(y) wszystkie warunki udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 punkt 1 – 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki ustalone w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Warunki w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia/dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/sytuacji finansowej1
spełniam na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………………………………………………………………..
/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/

1

należy pozostawić właściwy zakres, pozostały wykreślić
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Załącznik nr 3

Wykaz głównych dostaw
zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert

Nazwa i adres wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Lp.

Rodzaj i przedmiot zamówienia

Całkowita
wartość

Termin realizacji
od – do
(podać rok i
miesiąc)

Nazwa
zamawiającego

Uwaga: Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówień
wymienionych w wykazie.

……………………………………………………………………………….
/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/
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Załącznik nr 4

................................................
/miejscowość i data/

...........................................................................
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
/nazwa i adres wykonawcy lub podmiotu trzeciego/

Oświadczenie
Przystępując do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.
„Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach” w
ramach projektu „Poprawa oferty edukacyjno – kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę,
przebudowę i wyposażenie” współfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.3 – Infrastruktura
Szkolnictwa Artystycznego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

………………………………………………………………………………
/podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy
lub podmiotu trzeciego/
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Załącznik nr 5

UMOWA NR ……….
zawarta w dniu …………. w Suwakach, pomiędzy Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia
z siedzibą w Suwałkach zwanym dalej zamawiającym, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
a ………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy wykonawcą reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

W wyniku dokonania przez zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania „Dostawa sprzętu komputerowego do Państwowej
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Suwałkach” w ramach projektu „Poprawa oferty edukacyjno –
kulturalnej PSM w Suwałkach poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie” współfinansowanej z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI – Kultura i Dziedzictwo Kulturowe,
Działanie 11.3 – Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego strony zawarły umowę następującej treści.
§ 1 Przedmiot i termin wykonania umowy
1. Zamawiający zamawia a wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego
na dostawie sprzętu multimedialnego zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
/załącznik nr 1 do umowy/ i złożoną ofertą /załącznik nr 2 do umowy/.
2. Termin wykonania umowy do dnia 10 lipca 2013r. Strony dopuszczają wcześniejsze wykonanie
dostawy.
§ 2 Wynagrodzenie wykonawcy
1. Zamawiający zapłaci wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości,
za ……………….. złotych brutto w tym …………………… złotych podatku VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą
przedmiotu zamówienia do PSM w Suwałkach.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy po wykonaniu zamówienia, poleceniem
przelewu na jego rachunek bankowy nr ………………………………………………………………. w terminie 21
dni od dnia otrzymania faktury.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie protokołu końcowego odbioru sprzętu i
wykonania zamówienia.
5. Strony nie przewidują możliwości płatności częściowych ani wypłacania zaliczek.
§ 3 Obowiązki wykonawcy
Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do:
1. Wykonania zamówienia z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia i złożoną ofertą.
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2. Wykonania zamówienia w sposób jak najmniej utrudniający pracę szkoły, z pełnym
zabezpieczeniem przed niepożądanymi zdarzeniami.
§ 4 Obowiązki zamawiającego
Zamawiający w ramach realizacji umowy zobowiązuje się do:
1. Zabezpieczenia środków finansowych w wysokości niezbędnej do prawidłowego wykonania
zamówienia.
2. Wskazania miejsca montażu przedmiotu zamówienia.
§ 5 Odbiór
1. Po wykonaniu dostawy strony sporządzą protokół końcowy odbioru. Odbiór powinien nastąpić w
zasadzie bezpośrednio po zakończeniu dostawy jednak nie później niż w ciągu 7 dni od terminu
dostawy i montażu.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że sprzęt jest niezgodny z opisem przedmiotu
zamówienia zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia a wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć sprzęt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w terminie 5 dni od dnia odmowy.
3. Opóźnienie odbioru z przyczyn zależnych od wykonawcy obciążą wykonawcę a z przyczyn
zależnych od zamawiającego obciąża zamawiającego.
§ 6 Gwarancja i rękojmia za wady
1. Okres gwarancji wynosi 2 lata. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia sporządzenia
końcowego protokołu odbioru sprzętu.
2. Wykonawca zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zgłoszenia, wszystkie usterki, które pojawią się w okresie obowiązywania gwarancji.
3. W nagłych przypadkach wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego/niezwłocznego
usunięcia usterki/wady.
4. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do usunięcia usterki na koszt
Wykonawcy.
§ 7 Odstąpienie od umowy i odpowiedzialność za szkody
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy zamawiający jest
uprawniony, do dochodzenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego w § 2
ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 8 Postanowienia końcowe i dodatkowe
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w zakresie terminu wykonania,
przedmiotu zamówienia lub wysokości wynagrodzenia w sytuacjach niemożliwych do
przewidzenia w chwili jej zawierania. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian ilości
kupowanego sprzętu.
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3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
4. W sprawach spornych rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla zamawiającego.
5. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki nie mogą być przeniesione na rzecz osób
trzecich bez zgody zamawiającego.
6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta wykonawcy stanowią integralną część
umowy.
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik nr 6
Opis techniczny sprzętu komputerowego do PSM I i II stopnia w Suwałkach

ZESTAWY KOMPUTEROWE DO PRACOWNI INFORMATYCZNEJ
Minimalna konfiguracja
Jednostka centralna
PROCESOR +
pasta termiczna:
typ gniazda: LGA1155
ilość rdzeni:
min. 4
częstotliwość taktowania:
minimalnie 3,2 GHz
architektura:
64 bit
pamięć podręczna:
minimalnie L3 – 6MB
PŁYTA GŁÓWNA:
Obsługująca powyższy procesor. Płyta musi być zaprojektowana przez
producenta jednostki i oznaczona jego znakiem firmowym
PAMIĘĆ RAM:
minimum 4GB DDR3
KARTA GRAFICZNA:
zintegrowana karta graficzna HD
KARTA DŹWIĘKOWA: zintegrowana karta dźwiękowa HD
DYSK TWARDY :
SATA 500GB 7200rpm lub większej pojemnośći
NAPĘD OPTYCZNY:
DVD +/- RW
OBUDOWA:
Micro Tower, Mini Tower + zasilacz
KARTA SIECIOWA:
10/100/1000 Mbit/s
KLAWIATURA:
standard, w kolorze jednostki centralnej
MYSZ:
standard, w kolorze jednostki centralnej + podkładka
PRZEDŁUŻKA USB:
długość około 1,5m
SYSTEM OPERACYJNY: Microsoft Windows 7 Professional/(lub Ultimate) PL 32-bit, nie wymagający
aktywacji, dołączony nośnik z oprogramowaniem
SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM: 1 sztuka na jedno stanowisko
ILOŚĆ KOMPUTERÓW: 24

MONITORY
Przekątna:
min. 21,5 cala
Rozdzielczość:
min. 1920 x 1080
Kontrast:
min. 1000 : 1
Jasność:
min.250 cd/m2
Czas reakcji:
min. 5.00 ms
Kąt widzenia pion/poziom:
min. 160/160
Złącza:
d-sub, HDMI, DVI
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Zintegrowane głośniki :
ILOŚĆ: 25

tak

OPROGRAMOWANIE
1. WinRAR – licencja na 25 stanowisk,
2. SONY Vegas Pro 12 ENG – licencja na 1 stanowisko,
3. Microsoft Office 2010 ACDM lub nowszy – licencja na 25 stanowisk,
4. Microsoft Office 2010 ACDM pro lub nowszy – licencja na 2 stanowiska,
5. NERO BURNING ROM ver. 12 – licencja na 2 stanowiska,
6. FINALE 2012 – licencja na 1 stanowisko,
7. MIJUSIC:
- Mijusic Dyktando Melodyczne v EDU/5 stanowisk,
- Mijusic Dyktando Rytmiczne v. EDU/5 stanowisk,
- Mijusic Interwały v. EDU/5 stanowisk,
- Mijusic Trójdźwieki v. EDU/5 stanowisk,
- Mijusic Gamy Skale Tonacje Kadencje v. EDU/5 stanowisk,

KOMPUTER PC DO ZARZĄDZANIA SIECIĄ
PROCESOR +
pasta termiczna:
Producent:
Proces technologiczny:
Gniazdo procesora:
Częstotliwość taktowania:
Pamięć Cache L3:
Obsługa Hyper Threading:
Obsługa Turbo Boost: tak
Obsługa instrukcji 64-bit:
Liczba rdzeni:
QPI Magistrala Quickpath:
Liczba rdzeni:
Rewizja:
UWAGA:

INTEL
32 nm
Socket - 2011
3200 MHz
12 MB
tak
tak
4
5 GT/s
6
C2
Ilość 1szt.

CHŁODZENIE PROCESORA:
Typ:
Obsługiwane rodzaje gniazd procesora:
Socket 1366
Socket 1155
Socket 1156
Socket 2011

chłodzenie cieczą
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Socket AM2
Socket AM3
Maksymalna prędkość obrotowa:
2000 obr./min.
Średnica wentylatora:
120 mm.
Poziom hałasu:
22-39 dB
Regulator obrotów:
Tak
Musi pasować pod powyższy procesor
UWAGA:
Ilość 1szt.
PŁYTA GŁÓWNA:
Gniazdo procesora:
LGA 2011
Producent chipsetu:
Intel
Typ chipsetu:
Intel® X79
Rodzaj pamięci:
DDR3
Liczba gniazd DDR3:
8 szt.
Częstotliwość szyny pamięci:
1066 MHz
1333 MHz
1600 MHz
1866 MHz
2133 MHz
2400 MHz
Max. wielkość pamięci (GigaBajt) :
64 GB
Złącza PCI:
Brak
ZłączaPCI-E 16x ver. 3.0:
5 szt.
Złącza PCI-E 16x ver. 2.0:
Brak
Złącza PCI-E 8x :
Brak
Złącza PCI-E 4x :
Brak
Złącza PCI-E 1x :
1 szt.
Złącze AGP:
Nie
Maksymalna ilość urządzeń SATA:
8
Maksymalna ilość urządzeń ATA:
0
RAID:
tak
Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów:
Intel® X79 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), red 4 x SATA 3Gb/s port(s), black Support Raid 0, 1, 5, 10
ASMedia® PCIe SATA controller : 2 x eSATA 6Gb/s port(s), red 2 x SATA 6Gb/s port(s), red
Zintegrowana karta graficzna: nie
Karta dźwiękowa:

Realtek® ALC898 7.1-Channel High Definition Audio CODEC

Interfejs sieciowy:
10/100/1000 Mbit/s
Bluetooth
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Złącza USB na tylnym panelu:
minimalnie 4
Złącza USB do wyprowadzenia z płyty: minimalnie 4
Liczba portów USB 3.0:
minimalnie 3
FireWire (IEEE 1394):
nie
Port COM:
nie
Port LPT:
nie
Interfejsy na tylnym panelu:
1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s)
1 x Bluetooth module(s)
2 x eSATA 6Gb/s
1 x LAN (RJ45) port(s) minimalnie
4 x USB 3.0 minimalnie
4 x USB 2.0
1 x Optical S/PDIF out
5 x Audio jack(s)
1 x Clear CMOS button(s)
1 x ROG Connect On/ Off switch(es)
1 x RC Bluetooth switch(es)
Złącza dostępne na płycie:
2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s)
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
4 x SATA 3Gb/s connector(s)
2 x CPU Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
3 x Optional Fan connector(s)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s)
1 x OC Key header(s)
1 x OT header(s)
2 x Subzero Sense connector(s)
1 x Slow Mode switch(es)
7 x ProbeIt Measurement Points
3 x Thermal sensor connector(s)
1 x LN2 Mode header(s)
1 x Q Reset switch(es)
2 x EZ Plug connector(s) (4-pin in white for memory DIMMs; 6-pin in black for PCIe slots)
1 x Power-on button(s)
1 x Reset button(s)
1 x Go Button(s) 1 x BIOS Switch button(s)
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PAMIĘĆ RAM:
rodzaj pamięci:
standard DDR3-2400:
pojemność pamięci:
ilość kontaktów [pin]:
częstotliwość pracy:
przepustowość:
opóźnienie:
timingi:
napięcie:
obsługa ECC:
rejestrowane:
low-profile:
pod typ chipsetu:
UWAGA!!!

DDR3 DIMM
(PC3-19200)
4096 MB
240 szt.
2400MHz
19200 MB/s
cycle latency 11
11-11-11-31
1,65 V
nie
nie
nie
X-79
Ilość 4szt.

KARTA GRAFICZNA:
Złącze:
Rodzaj pamięci:
Szyna pamięci:
Wielkość pamięci (GigaBajt):
Taktowanie rdzenia (MHz) :
Taktowanie pamięci (MHz):
Taktowanie RAMDAC (MHz):
Złącza zewnętrzne:
Wyjście HDMI
Display Port : x 4 (standardowy DP)
Obsługiwane standardy:

PCI-E 16x ver. 3.0
DDR5
384-bitowa
3 GB
1000 MHz
5600 MHz
400 MHz
Wyjście DVI

DirectX 11

Pozostałę parametry:
Maks. rozdzielczość :
Maks. rozdzielczość DVI :
HDCP
Złącze CrossFire:
UWAGA!!!

2048x1536
2560x1600
Tak + przewody do podłączenia
Ilość 2szt.

DYSK TWARDY:
interfejs:
pojemność:
format szerokości:
typ napędu:
prędkość obrotowa:

Serial ATA
min. 2 TB
3,5 cala
wewnętrzny
7200obr/min
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bufor (MegaBajt) :
UWAGA!!!

64 MB
Ilość 2 szt. + kontroler RAID + okablowanie

NAPĘD OPTYCZNY:
interfejs:
wypala:
inne:
UWAGA!!!
OBUDOWA:
podzespoły

Serial ATA
DVD + R /-R
LightScribe
Ilość 2 szt.
z bardzo dobrym systemem chłodzenia i portami z przodu, która pomieści wszystkie

ZASILACZ:
Informacje podstawowe:
Moc maksymalna:
Moc szczytowa:
Odłączane kable:
Zgodność z normami:
Zgodność z dyrektywą RoHS:
Typ chłodzenia:
Automatyczna kontrola wentylatorów:
Liczba wentylatorów: 1 x 135 mm
Poziom hałasu:
dB(A) przy 50% obciążeniu 11,0
dB(A) przy 100% obciążeniu 36,8
Charakterystyka wentylatora nr. 2:

1200 W
1300 W
Tak
ATX12V v2.31, EPS12V v2.92
Tak
Aktywne
Tak
dB(A) przy 20% obciążeniu 10,7

Nie dotyczy

Klawiatura:
USB, z podstawką pod nadgarstki, podświetlane klawisze, składane nóżki,
klawisze membranowe, powinna posiadać klawisze aplikacji, klawisze internetowe oraz
multimedialne,
Mysz:
interface USB, przewodowa, typ sensora laser, rozdzielczość od 200 do 5000 dpi, dla
praworęcznych, przyciski do zmiany czułości, + podkładka o wymiarach 444mm x 355mm x 4,3mm
System operacyjny:
Ilość Komputerów:

Windows 7 Ultimate PL 64-bit, dołączony nośnik z oprogramowaniem
1 szt.

SERWER
OBUDOWA:
maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona
wraz z szynami
PROCESOR:
Intel Xeon Six-Core, częstotliwość procesora minimum 2 GHz
PROCESOR DODATKOWY:
Intel Xeon Six-Core, częstotliwość procesora minimum 2 GHz
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PŁYTA GŁÓWNA:
z możliwością zainstalowanie dwóch procesorów, płyta główna musi
być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym
CHIPSET:
dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach
dwuprocesorowych
KARTA SIECIOWA:
10/100/1000 Mbit/s
PAMIĘĆ:
32 GB DDR3
DYSKI TWARDE:
minimum 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF – 4szt. + kontroler SAS RAID
NAPĘD OPTYCZNY:
DVD +/- RW
ZASILACZ:
2 zasilacze typu Hot-Plug zapewniające nadmiarowość o mocy 740W każdy
ZASILACZ UPS:
APC Smart-UPS X 1500VA Rack LCD 230V with Network Card (lub
równoważny o nie gorszych parametrach)
OPROGRAMOWANIE:
Windows 2008 Server Standard R2 service pack 2, 64 bit, (licencja 5
użytkowników i 1 stacja robocza) wersja językowa polska, OEM, płyta DVD, Licencje dostępne do
serwera Windows 2008 R2 – 20 urządzeń
ILOŚĆ SERWERÓW:

1 szt.

ROUTERY
Standard sieci:

Transfer danych:

Antena:
Częstotliwość operacyjna:
Szyfrowanie:

Firewall i kontrola dostępu:

Zarządzanie:
Obsługa VPN:
Połączenie WAN:

Ilość:

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IPv4, IPv6
802.11a : 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11b
: 1, 2, 5.5, 11Mbps 802.11g :
6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 802.11n : do
450Mbps
Odczepiana antena x 3
2.4G~2.4835GHz /5.1~5.8GHz
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPAPSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise,
obsługa WPS
Firewall: Wykrywanie włamań SPI, ochrona
DoS Kontrola dostępu: Kontrola rodzicielska,
Filtr usług sieciowych, filtr URL, filtr portu
UPnP, DLNA, DNS Proxy, DHCP, Klient NTP,
DDNS, Włącznik portu, Serwer wirtualny, DMZ
IPSec Pass-Throuth PPTP Pass-Through L2TP
Pass-Through
Rodzaje połączeń internetowych :
Automatyczny adres IP, Statyczny adres IP,
PPPoE (obsługa MPPE), PPTP, L2TP Obsługa
Multicast Proxy
4szt.
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Głośniki do pracowni informatycznej
Zestaw 2.1
Moc głośników
1,5 W
Moc subwoofera
4W
Wyjście słuchawkowe
Tak
Ilość głośników
3
Głośniki satelitarne
2
Głośnik centralny
nie
Subwoofer
tak
Regulacja głośności
Tak
Zastosowane technologie Bass Reflex
ILOŚĆ:
1
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
DO PRACOWNI INFORMATYCZNEJ
Powinno posiadać pojemne tusze, bez głowic, funkcja okresowego autoczyszczenia, szybki skaner
Ilość:
1szt

DRUKARKA LASEROWA
Tylko na czarny toner, z możliwością podłączenia sieciowego, ze skanerem
Ilość:
1szt

KAMERA CYFROWA
Obiektyw:
Obiektyw typu G (G Lens™)
Zoom:
krotność zoomu (optycznego) 12x
krotność zoomu (cyfrowego) 160x
Aparat:
Przetwornik obrazu: Przetwornik obrazu CMOS Exmor R™ typu 1/3,91 (4,6 mm) wykonany
w technologii BSI
Liczba pikseli brutto (tys.)
Ok. 5430 tys.
Efektywna liczba pikseli (film)
Ok. 5020 tys. pikseli (16:9), ok. 3760 tys. pikseli (4:3)
Efektywna liczba pikseli (fotografie)
Ok. 5020 tys. pikseli (16:9), ok. 3760 tys. pikseli (4:3)
Nastawianie ostrości na
wskazany punkt (panel dotykowy)
Śledzenie ostrości

TAK
TAK
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Stabilizator obrazu SteadyShot
Równoważony stabilizator obrazu Optical SteadyShot™
z „aktywnym” trybem (od szerokiego kąta do teleobiektywu)
Czas otwarcia migawki
1/6 — 1/1000
Wizjer / Monitor LCD:
Typ matrycy
Ekran LCD:
Ekran LCD:
Panel dotykowy
Wizjer:

Wyświetlacz Xtra Fine LCD
3,0" (7,5 cm)
Piksele (punkty) 921 tys.
TAK
TAK

Lampa błyskowa / Lampa wideo
Lampa błyskowa
Lampa wideo

Wbudowana lampa błyskowa
Ok. 30 cm – 150 cm

Nagrywanie / odtwarzanie
Format filmu HD:
MPEG2-PS

HD: zgodność z formatem MPEG4-MVC / H.264 AVCHD™ 2.0 STD:

Nośniki:
Wewnętrzna pamięć flash, Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2), Memory Stick PRO-HG
Duo™, Memory Stick XC-HG Duo™,
SD/SDHC/SDXC (klasa 4 lub wyższa)
Rozdzielczość filmu HD:
HD: 1920 x 1080 / 50p (PS), 25p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x
1080 / 50i (HQ, LP) — STD: 720 x 576 / 50i
Nagrywanie filmu (przeciętna
przepływność / VBR)
HD PS: ok. 28 Mb/s, FX: ok. 24 Mb/s, FH: ok. 17 Mb/s, HQ: ok. 9
Mb/s, LP: ok. 5 Mb/s, STD HQ: 9 Mb/s
Edycja playlisty
NIE
Odtwarzanie głównych scen nagrania TAK
Bezpośrednie kopiowanie
TAK
Nagrywanie płyty jednym przyciskiem TAK
Zgodność z DVDirect
TAK (DVDirect Express, zgodność z nagrywarką DVD (sprzedawaną
oddzielnie))
Zapis fotografii
Zapis fotografii
TAK
Kompresja obrazu fotograficznego

JPEG

Rozmiar obrazu:
Maks. 20,4 megapiksela (16:9, 6016 x 3384), 15,3 megapiksela (4:3, 4512 x
3384)
Wykonywanie zdjęć podczas
nagrywania filmu (Dual Rec)
TAK
Dźwięk
System dźwięku
Wbudowany mikrofon

Dolby® Digital 5.1 kanałów
Wbudowany mikrofon z funkcją zoom

23

Wbudowany głośnik
Nagrywanie dźwięku przestrzennego
Gniazda
Gniazdo mikrofonu
Wyjście słuchawkowe
Wyjście kompozytowe
(sprzedawany oddzielnie))
Wyjście USB
Wbudowany przewód USB
Wyjście HDMI®

Głośnik Clear Phase Stereo
TAK

Stereo mini jack
Stereo mini jack
Kompozytowe wyjście wideo (przewód połączeniowy A/V
TAK
TAK (możliwość ładowania przez USB)
TAK

INNE
Zestaw powinien zawierać torbę pasującą na kamerę cyfrową oraz statyw + karta pamięci SD lub
micro SD z adapterem 32 GB klasa 10.
ILOŚĆ:
1

LAPTOPY
przekątna ekranu LCD
nominalna rozdzielczość LCD

15,6 cali (podświetlenie LED)
1366 x 768 pikseli

procesor
ilość rdzeni
wielkość pamięci RAM
typ zastosowanej pamięci
pojemność dysku twardego
interfejs dysku twardego
napęd optyczny

taktowanie - 2,5GHz – 3,1 GHz
2 szt.

karta graficzna
pamięć karty graficznej
wyjścia karty graficznej
wyjście HDMI
wyjście D-Sub
typ akumulatora
karta dźwiękowa
czytnik kart pamięci
opcjonalnie MS-Pro
opcjonalnie MMC
opcjonalnie Memory Stick

4 GB
RAM DDR3 (1333 MHz)
500 GB
Serial ATA 5400 RPM
DVD+/-RW DL
64 bit, DirectX 11, Shader 5.0,
2 048 MB

litowo-jonowy, minimalnie 6-komorowy
zintegrowana
podstawowo SD
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komunikacja
LAN 1 Gbps WiFi IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth
interfejsy
1x USB 3.0
3x USB
dodatkowe wyposażenie
kamera 0.3 Mpix
wbudowany mikrofon
zainstalowany system operacyjny
Windows 7 Professional PL (64 bity)
Do każdego laptopa żelowe etui pasujące na wymiar.
ILOŚĆ:

6 szt.

PAMIĘĆ USB (PENDRIVE)
kompatybilność:
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 8
pojemność:
prędkość zapisu:
prędkość odczytu:
podłączenie do komputera:
ILOŚĆ:

Microsoft Windows XP SP2

64 GB
70
100
USB 3.0
2 szt.

25

