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Załącznik nr 1 
          (ODA–2410–82/2018) 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

CZĘŚĆ 1 
Komputery przenośne służące do zbierania i analizowania badań związanych z analizą danych 
biomedycznych - szt. 3 
 
1. Typ: Komputery przenośne - laptopy  
 
2. Zastosowanie: Komputery przenośne będą wykorzystywane dla potrzeb obliczeń matematycznych, 
przetwarzania grafiki, analizy danych. 
 
3. Ekran: o przekątnej co najmniej 17 cali, minimalnej rozdzielczości 1920 x 1080,  z matrycą matową lub 
antyrefleksyjną, IPS 
 
4. Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB (DDR4) 
 
5. Procesor: osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8344 punktów 
(https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) 
 
6. Dysk twardy: minimum 256GB SSD + 1TB HDD, możliwość zainstalowania pojemniejszego lub 
szybszego dysku 
 
7. Kamera internetowa: minimum 1.0 Mpix 
 
8. Karta graficzna: zintegrowana + dedykowana min. 4GB RAM 
 
9. Rodzaje wejść/wyjść: 

 Czytnik kart pamięci – min. 1 szt. (obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC, MMC) 

 Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt. 

 DC-in (wejście zasilania) – min. 1 szt. 

 Minimalna liczba portów USB: 3 

 Port USB 3.1: tak 

 Port USB 2.0: tak 

 Port HDMI: tak 

 Wbudowany mikrofon: tak 

 Wejście mikrofonowe: tak 

 Liczba głośników: 2 
 
10. Komunikacja: WLAN: tak; standard ac/a/b/g/n; karta sieciowa: 10/100/1000; możliwość 
zamontowania modemu 3G lub LTE; Bluetooth: tak 
 
11. Bateria: Li-Ion czas pracy min. 120 min 
 
12. Obudowa: ciemna, preferowana czarna lub grafitowa 
 
13. Klawiatura: wydzielona numeryczna, podświetlana 
 
14. Touchpad 
 
15. Oprogramowanie: zainstalowany system operacyjny: Windows 10 PL 64-bitowy. 
 



 2 

16. Torba dostosowana do rozmiarów laptopa – kolor ciemny. 
 
17. Gwarancja: producenta min. 2 lata. 
 
18. Dedykowany zasilacz zewnętrzny  posiadający certyfikat bezpieczeństwa CE 
 
 
 
CZĘŚĆ 2 
Komputer przenośny z ekranem dotykowym - szt. 1 
 

Przenośny komputer – laptop z ekranem dotykowym, wyposażony w procesor 8 generacji lub 

równoważny, 8 GD RAM, dysk 500GB SSD, wyposażony w dedykowane dla sprzętu pióro aktywne 

pozwalające na interaktywną pracę oraz mysz bezprzewodową. Wymagany sprzęt powinien mieć 

zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home Edition w polskiej wersji językowej. Elementami 

dodatkowymi dołączonymi do sprzętu powinny być: zasilacz z okablowaniem, mała listwa 

antyprzepięciowa, karta microSD o pojemności 128GB, torba do przenoszenia zestawu, przejściówka / 

adapter HDMI – VGA, pozwalająca podłączyć monitor lub projektor nie wyposażony w wejście HDMI. 

 
Podzespoły     

Procesor  8 generacji 8250U 1,6 - 3,4 GHz  

Liczba rdzeni procesora  4  

Pamięć podręczna CACHE  6 MB  

Ekran  13,3'', 1920 x 1080 pikseli  

Typ matrycy  błyszcząca LED, IPS  

Ekran dotykowy  tak  

Pamięć RAM  16 GB, DDR4 2400 MHz (dopuszczalne 8 GB) 

Możliwość rozszerzenia RAM do  32 GB  

Dysk twardy  500 GB SSD,  

Dodatkowy dysk  nie  

Grafika  

co najmniej zintegrowana karta graficzna (dopuszczalna druga karta 
grafiki o lepszych parametrach) 

Napęd, kamera     

Rodzaj napędu  brak  

Wbudowana kamera  tak  

Kamera 3D Intel RealSense  nie  

Dźwięk     

Karta dźwiękowa  zintegrowana zgodna z obowiązującymi standardami  

Wbudowane głośniki  2  

Wbudowany mikrofon  tak  

Komunikacja     

Komunikacja bezprzewodowa   moduł Bluetooth, WiFi 802.11 ac  

Karta sieciowa  brak  

Modem  nie  

Czytnik kart pamięci  microSD  

Wyjścia / wejścia     

Wyjście HDMI  tak  

Wyjście VGA  nie  

Złącze USB 2.0  1  

Złącze USB 3.0  2  

Złącze Combo jack (wejście/wyjście 
audio)  

tak  

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357275372
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14146552921
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1706944060
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357249498
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357270046
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=3359180890
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357278166
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14147490561
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1707327772
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1367222068
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=3359125492
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357281450
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357286212
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=11163196004
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1706966300
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14147466065
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14147642385
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357292056&productCode=1131064
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357290248&productCode=1131064
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1706971560
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357294422
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1707561032
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=264465636
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357331492
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357300656
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=357309870
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14147570361
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14147570361


 3 

Parametry fizyczne     

Dodatkowe informacje   
ekran dotykowy, Podświetlana klawiatura, touchpad, dedykowane pióro 
aktywne umożliwiające pracę interaktywną 

Wymiary max  324 x 20 x 225 [mm.] 

Waga max  1,6 kg  

Kolor   szary  

Oprogramowanie     

System operacyjny  Windows 10  

Wersja systemu operacyjnego   Home Edition  

Wersja językowa   polski  

Wyposażenie     

Wyposażenie   

akumulator, zasilacz, instrukcja, mysz bezprzewodowa (najlepiej tego 
samego producenta), torba do przenoszenia, karta microSD 128 GB do 
rozszerzenia pamięci komputera, listwa antyprzepięciowa, przejściówka 
HDMI – VGA w celu umożliwienia podłączenia do wybranych typów 
monitorów i projektorów 

 

 
Gwarancja: Czas trwania gwarancji: 36  m-c. 
 
 Dodatkowe wyposażenie - wymagane:  

 aktywne pióro do komputerów z ekranem dotykowym pozwalające na pracę interaktywną 

komputera (nie rysik) 

 mysz bezprzewodowa, 

 podświetlana klawiatura, 

 zainstalowany system operacyjny Windows 10 Home Edition w polskiej wersji językowej, 

 kabel zasilający z zasilaczem, 

 przejściówka / adapter HDMI – VGA, pozwalająca podłączyć monitor lub projektor nie 

wyposażony w wejście HDMI, 

 dołączona do zestawu karta microSD o pojemności 128GB, 

 torba do przenoszenia – dopasowana właściwym rozmiarem i wielkością, 

 listwa antyprzepięciowa małych rozmiarów mieszcząca się w torbie. 

 

Wszystkie elementy zestawu powinny być: fabrycznie nowe oraz posiadać znak 

bezpieczeństwa/zgodności CE, być dopuszczenie do obrotu na terenie RP oraz nie wydzielać 

nieprzyjemnych zapachów. 

 

 
 

 

https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=3359180890&productCode=1131064
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14119677910&productCode=1131064
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=14148048081&productCode=1131064
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1321148030
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=1707111122
https://www.euro.com.pl/slownik.bhtml?definitionId=22989532937&productCode=1131064
http://www.centrumpapieru.pl/produkty-z-czas-trwania-gwarancji,36-po-rejestracji-na-stronie-producenta,2715.html

