Część I Dostawa sprzętu komputerowego
Zadanie c) Tablety, przenośny komputer multimedialny, stacjonarny komputer multimedialny typu „All In
One”
Zadanie c) obejmuje zakup i dostawę do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka przy ul.
Nadwiślańskej 2‐4 w Krakowie oraz wykonanie instalacji i obsługi serwisowo gwarancyjnej 10 tabletów 1
komputera przenośnego multimedialnego oraz 1 komputera stacjonarnego typu „All In One”.
Na dostarczone produkty Wykonawca musi udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i musi
zapewnić serwis gwarancyjny (bezpłatny) i pogwarancyjny.
Dostarczone urządzenia muszą być w całości fabrycznie nowe (nieużywane) i wyprodukowane w 2013 lub
2014 roku, dobrej jakości, w pełni sprawne oraz pochodzić z bieżącej produkcji i z oficjalnego kanału
dystrybucji producenta w Polsce, wyposażone w dokumentację użytkową. Oprogramowania (sterowniki
oraz wszelkie inne oprogramowanie niezbędne do osiągnięcia funkcjonalności wymaganych przez
Zamawiającego, za wyjątkiem systemu operacyjnego, który nie jest objęty niniejszym zamówieniem) muszą
być dostarczone jako zapis na nośniku np. płyta CD, DVD i wyposażone w dokumenty licencyjne,
dokumentację użytkową (może być w wersji elektronicznej na dostarczonym nośniku).
Wszystkie dostarczone urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób
aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Monitory, komputery, urządzenie
wskazujące, kamera oraz klawiatura powinna posiadać jednolitą kolorystykę.

I.

Komputery przenośne multimediane typu notebook 1 szt ‐ wymagania

1. Procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 9300 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net )
2. Dysk twardy min 256GB technologia SSD
3. Pamięć min 8GB
4. Ekran o przekątnej min 15,4 cala i rozdzielczości min. 2880x1800 pikseli (220ppi) LED
5. Karta graficzna dedykowana min. 1GB
6. Posiadane złącza: min. 2xUSB 3.0, HDMI, czytnik kart SDXC, 2 porty Thunderbolt 2, analogowe wyjście
audio
7. Klawiatura podświetlana
8. Karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n/ac
9. Bluetooth 4.0 oraz karta sieci przewodowej Gigabit Ethernet
10. Wbudowany mikrofon i kamera HD.
11. Zasilacz dostosowany do modelu.
12. Torba naramienna do transportu dopasowana do wymiarów laptopa.

13. Waga max 2,1kg
14. Bateria litowo polimerowa min. 95Wh

II. Tablety 10 sztuk

1. Ekran dotykowy Multi‐Touch przekątna 9,7 cala (+‐ 5%) LED z powłoką oleofobową odporną na odciski
palców Rozdzielczość min 2048x1536 przy 264 pps
2. Procesor z układem graficznym
3. Pamięć flash min. 128GB
4. Sieć bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n/ac 2,5 i 5Ghz
5. Bluetooth 4.0
6. Modem GSM/EDGE
7. Wbudowany odbiornik GPS
8. Kamera min. 5 megapikseli umożliwająca nagrywanie wideo Full HD (1080) z prędkością 30 klatek na
sekundę z dźwiękiem, zoom min 5x cyfrowy.
9. Żyroskop 3 osiowy
10. Czujnik oświetlenia
11. Port jack 3,5mm
12. Waga maks 500 g
13. Futerał ochraniający tablet oraz ekran.
14. Ładowarka sieciowa dostosowana do modelu.

III. Komputer stacjonarny multimedialny typu „All in One”

1. Procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 10030 punktów (wynik
zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net )
2. Dysk twardy min. 512GB technologia SSD
3. Pamięć min 8GB
4. Ekran o przekątnej min 27” i rozdzielczości min. 2560x1440 pikseli LED
5. Karta graficzna dedykowana min. 1GB

6. Posiadane złącza: 4xUSB 3.0, HDMI, czytnik kart SDXC, 2x Thunderbolt
7. Klawiatura bezprzewodowa oraz urządzenie wskazujące (mysz)
8. Karta sieci bezprzewodowej 802.11a/b/g/n/ac
9. Złącze Kensigton lub równoważne
10. Wbudowany mikrofon i kamera min. 720p (1280 × 720; 0.9 MP)
11. Bluetooth 4.0. oraz karta sieci przewodowej Gigabit Ethernet

