Nazwa

Wymagane parametry techniczne

Zastosowanie

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

Przekątna Ekranu

Komputer przenośny typu notebook z matowym ekranem min. 15,6”
o rozdzielczości min. 1920 x 1080

Procesor

Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark
Performance Test co najmniej 7680 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.

Płyta główna

Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla
oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta.

Pamięć RAM

min. 8 GB Non – ECC DDR4 2400 MHz, min. 1 slot wolny

Pamięć masowa

min. 256 GB SSD

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

Klawiatura wyspowa (układ US -QWERTY), wyposażona w czytnik
linii papilarnych i czytnik Kart SmartCard

Multimedia

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

Bateria i zasilanie

Min. 45 Whr
Zasilacz o mocy min. 65 W

Obudowa

Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa. Kąt otwarcia
notebooka min 180 stopni.
Obudowa spełniająca normy MIL-STD-810G

BIOS

BIOS producenta oferowanego komputera zgodny ze specyfikacją
UEFI, wymagana pełna obsługa za pomocą klawiatury i urządzenia
wskazującego (wmontowanego na stałe) oraz samego urządzenia
wskazującego. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego
urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: dacie
produkcji komputera, kontrolerze audio, procesorze, a w
szczególności min. i max. osiągana prędkość, pamięci RAM z
informacją o taktowaniu i obsadzeniu w slotach.
Funkcje BIOS :
Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a
hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian
w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Dopuszcza się aby
po wprowadzeniu hasła systemowego była możliwość jedynie zmiany
hasła systemowego i hasła dla dysku twardego (jeśli zostało
zdefiniowane), po podaniu hasła systemowego użytkownik nie może
zmieniać ustawień ani konfiguracji daty i godziny.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia dosilenia portu USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego kontrolera audio,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanego mikrofonu,
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanych głośników,
Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN i
WLAN
– opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN,
Możliwość włączenia/wyłączenia zabezpieczenie wykrywające
uszkodzenie zasilacza lub wykrycie podłączenia zasilacza o
niewłaściwym min. napięciu,
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas
startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB,
natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są
aktywne.
Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego tworzenia
recovery BIOS na dysku twardym.
Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania
musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy
wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy

Certyfikaty

Certyfikat ISO9001: 2015 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. Oprogramowanie
producenta komputera z nieograniczoną czasowo licencją na
użytkowanie umożliwiające:
- upgrade i instalacje wszystkich sterowników, aplikacji
dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta,
BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej
dostępnej wersji,
- sprawdzenie przed zainstalowaniem wszystkich sterowników,
aplikacji oraz BIOS bezpośrednio na stronie producenta przy
u ż y ci u p o łącz e ni a i nt e r n e t o w e go z a u t o m a t y c z n y m
przekierowaniem w celu uzyskania informacji o: poprawkach i
usprawnieniach dotyczących aktualizacji, dacie wydania
ostatniej aktualizacji, priorytecie aktualizacji, zgodności z
systemami operacyjnymi
- dostęp do wykazu najnowszych aktualizacji z podziałem na
k r yt ycz ne ( w y m a g a j ą c e na t y ch mi a s to we j instalacji),
rekomendowane i opcjonalne
- włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego restartu w
przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika,
aplikacji
- sprawdzenie historii aktualizacji z informacją, jakie sterowniki
były instalowane z dokładną datą i wersją (rewizja wydania)
- dostęp do wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z
informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego
komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml
- dostęp do raportu uwzględniającego informacje o znalezionych,
pobranych i zainstalowanych aktualizacjach z informacją, jakich
komponentów dotyczyły, możliwość exportu takiego raportu do
pliku *.xml
Raport musi zawierać datę i godzinę podjętych i wykonanych
akcji/zadań w przedziale czasowym min. 1 roku.

Porty i złącza

Wbudowane porty :
min. 3x (w tymin min. 2x USB 3.1 gen. 1 i 1x USB typu C)
Min. 1 złącze wideo (nie dopuszcza się złącza VGA)
1x RJ-45
1x Audio-Combo
1x Złącze zabezpieczające
Moduł bluetooth min. 4.1 dopuszcza się współdzielony z kartą WiFi,
karta sieci bezprzewodowej IEEE 802.11 AC , w konfiguracji anten
min. 2x2

Warunki
gwarancyjne

Min. trzyletnia gwarancja producenta z naprawą na miejscu i
reakcją serwisu w ciągu jednego dnia roboczego.
Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2008 na świadczenie
usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta
komputera

Akcesoria

Kompatybilne etui ochronne i mysz bezprzewodowa z logiem
producenta komputera

