Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji
biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz
poczty elektronicznej.

Obudowa

Komputer stacjonarny w obudowie typu MiniTower, którego suma
wymiarów nie przekracza 85 cm. Obsługa kart PCI Express oraz PCI o
pełnym profilu.

Procesor

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark
Performance Test co najmniej 11600 wynik punktów Passmark CPU
Mark. Wynik dostępny na stronie : https://www.cpubenchmark.net/
cpu_list.php
(stan na dzień 08.02.2019).
Zrzut ze strony z wynikami na w/w dzień został dodany jako
załącznik do zapytania.

P łyta główna

Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i
oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta
oferowanego komputera.

Pamięć RAM

8 GB Non – ECC DDR4 o częstotliwości min. 2400 MHz, możliwość
rozbudowy do min 16 GB, wymagane min. 2 sloty na pamięci

Pamięć masowa

Dysk twardy o pojemności minimum 1 TB i prędkości obrotowej nie
mniejszej niż 7200 obr./min

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze z m ożliwością dynamicznego
przydzielenia pamięci systemowej, Oferowana karta graficzna musi
osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 718
punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie : http://
www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php (stan na dzień
08.02.2019).
Zrzut ze strony z wynikami na w/w dzień został dodany jako
załącznik do zapytania.

Klawiatura

W zestawie klawiatura i mysz

Multimedia

dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą
główną

Zasilanie

Zasilacz optymalny dla zaproponowanej jednostki, jednak o mocy nie
mniejszej niż 190 W

Obudowa

Obudowa wyposażony w dedykowany napęd optyczny DVD-RW

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do
oferty)
Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do
oferty)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

System operacyjny

Zainstalowany system operacyjny 64 bitowy, klucz licencyjny
musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację
systemu operacyjnego z dowolnego nośnika lub zdalnie bez
potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego.

Porty i złącza

Wbudowane porty :
Min. 4x USB, w tym min. 2x USB 3.1
Min. 2 złącza wideo, w tym min. 1x HDMI
1x RJ-45
1x Audio-Combo
Moduł bluetooth min. 4.1 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi,
karta sieci bezprzewodowej IEEE 802.11 AC

Warunki
gwarancyjne

Min. trzyletnia gwarancja producenta z naprawą na miejscu i
reakcją serwisu w ciągu jednego dnia roboczego.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. Firma
serwisująca musi posiadać aktualny certyfikat ISO 9001 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera – oświadczenie Wykonawcy, o spełnieniu tego warunku
dołączyć do oferty.

Akcesoria

Monitor ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej min.
24 cala ze złączami zgodnymi z zastosowanymi w komputerze. Kąty
widzenia monitora (pion/poziom) min. 178/178 stopni
Monitor musi pozwalać na regulację pozycji w zakresie wychylenia,
regulacji wysokości.
W zestawie musi znaleźć się odpowiedni kabel podłączeniowy

