
Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

 

LAPTOP – 22 szt. 

System operacyjny: Windows 10 64 bit. PL, Procesor: Intel Core i3 (2 rdzenie, od 1.6 GHz), 

Pamięć RAM: 4 GB (DDR4, 2133MHz), Dysk: SSD 256 GB, Typ ekranu: Matowy, LED, 

IPS, przekątna ekranu 15,6", Karta graficzn Intel UHD Graphics 630, pamięć karty graficznej 

4096 MB GDDR5 (pamięć własna), Bateria: 3-komorowa, 4550 mAh, Li-Ion, Dodatkowe 

informacje: klawiatura, wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy, intuicyjny 

touchpad.  

 

Laptop + karta graficzna – 2 szt. 

System operacyjny: Windows 10 64 bit. PL, Procesor: Intel Core i5-10TH (4 rdzenie, od 2.3 

GHz do 4.0 GHz, 8MB cache), Pamięć RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2666MHz), Dysk: 

SSD M.2 PCIe 256 GB, Typ ekranu: Matowy, LED, IPS, przekątna ekranu 15,6", Karta 

graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti, Intel UHD Graphics 630, pamięć karty graficznej 

4096 MB GDDR5 (pamięć własna), Bateria: 3-komorowa, 4550 mAh, Li-Ion, Dodatkowe 

informacje: podświetlana klawiatura, wydzielona klawiatura numeryczna, wielodotykowy, 

intuicyjny touchpad. 

 

Laptop 2w1 – 3 szt. 

System operacyjny Windows, Procesor: Intel Core i3 (2 rdzenie, od 2.5 GHz), Pamięć RAM 

minimum 8 GB DDR4 2133 MHz, Dysk SSD M.2 o pojemności 256 GB, Karta graficzna 

zintegrowana z rodziny Intel, Ekran: Matryca o przekątnej 14”, o rozdzielczości FULLHD, 

obsługa dotyku, Porty: minimum 2 szt USB 3.0, HDMI, Karta sieci bezprzewodowej 

dwuzakresowa (2,4GHz i 5GHz) 802.11 a/b/g/n/ac, Akumulator umożliwiający pracę przez 

około 6 godzin, klawiatura i touchpad, Wbudowane głośniki, mikrofon, kamera. 

 

Projektor – 10 szt. 

współczynnik kontrastu min. 10000:1, jasność min.3000ANSI lumen, rozdzielczość 

1920 x 1080; (przykładowy model Optoma X304M); uchwyt sufitowy 

 

 

Aby rozwiązanie mogło zostać uznane za równoważne muszą być spełnione następujące 

wymagania: 

1. Ten sam zakres zastosowań  

2. Ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie  

3. Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym  

4. Nie gorsze parametry techniczne dotyczących trwałości, wydajności, bezpieczeństwa 

eksploatacji.  

5. Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania 

równoważnego.  

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia 



oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego 

(licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla 

administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. 

 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 

a) Wszystkie oferowane produkty (urządzenia, sprzęty, sprzęt komputerowy) elektryczne 

w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać 

wymagania norm CE, tj. wymogi niezbędne do oznaczenia produktów znakiem CE.  

b) Oferowane produkty muszą być sprawne, fabrycznie nowe i nieużywane oraz 

wyprodukowane nie wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy przed datą składania ofert.  

c) Oferowane produkty nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania 

z produkcji lub sprzedaży (np. ze względu na wady techniczne).  

d) Dostawa sprzętu i wyposażenia nastąpi kosztem i staraniem Wykonawcy, a następnie 

zostanie kosztem i staraniem Wykonawcy wniesione do pomieszczenia wskazanego jako 

miejsce dostawy, oraz jeśli dotyczy - odpowiednio rozmieszczone, podłączone oraz 

uruchomione zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego 

e) Zaleca się, aby dostarczone produkty zapakowane były w tekturowych pudełkach, 

uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. Odpowiedzialność za 

uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.  

f) Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku odbioru/zwrotu dostarczonego 

asortymentu niespełniającego wymogów jakościowych, wskazanych w formularzu 

ofertowym i SIWZ wraz z załącznikami. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone 

produkty: − są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady 

i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub, − nie spełniają wymagań 

Zamawiającego określonych w SIWZ wraz z załącznikami lub, − dostarczone produkty 

nie odpowiadają przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, trwałości, 

funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Wykonawca wymieni je na nowe, 

prawidłowe, na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami.  

g) Dostawy należy prowadzić w sposób niezakłócający działalności szkoły i ustalony 

z Zamawiającym. Dostawy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.  

h) Na dostarczone produkty Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu zamówienia przedłoży 

Zamawiającemu instrukcję producenta w języku polskim.  

i) Koszt dostawy, czynności opisanych w pkt.  e) powyżej, a także innych czynności do 

których zobowiązany jest Wykonawca należy uwzględnić w cenach jednostkowych 

dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.  

j) Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: Oferowany przez Wykonawcę 

asortyment może mieć lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe 

od parametrów określonych w SIWZ i załącznikach przez Zamawiającego.  

k) Jeśli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa 

firmy, towaru lub produktu, zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost 



parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących 

pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt dopuszcza rozwiązania równoważne 

zgodne z danymi technicznymi parametrami zawartymi w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania 

charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się 

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę 

równoważność potwierdzały Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt 

o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego 

zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 

października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). 

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest 

obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane 

spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod 

którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, 

jak i w innych krajach. 

l) Minimalne warunki gwarancji. 

Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot 

zamówienia na okres minimum 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Okres 

gwarancji równy jest okresowi rękojmi. Zamawiający wymaga gwarancji w formie 

pisemnej. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna się równocześnie. 

Miejscem dostawy jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich,  

ul. Stanisława Staszica 5, 26-200 Końskie. 

 

 

 


