
Załącznik nr 1 do SWZ 

Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne 

Zastosowanie Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji 
edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej,  

Matryca Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości HD (1920 x 1080) 
z podświetleniem LED matryca matowa, jasność min. 220nits, kontrast 400:1 

Procesor Procesor osiągający wynik min. 6200 punktów w teście PassMark CPU Mark według 
wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php  
Notebook w oferowanej konfiguracji musi osiągać w teście Bapco Mobile Mark25 
wyniki nie gorsze niż: 
Productivity – minimum 695 punktów 
DC Performance – minimum 650 pkt 
MobileMark 25 indeks – minimum 250 pkt 
Wymagane testy wydajnościowe wykonawca musi przeprowadzić na 
automatycznych ustawieniach konfiguratora dołączonego przez firmę BAPCO i przy 
natywnej rozdzielczości wyświetlacza oraz włączonych wszystkich urządzaniach. Nie 
dopuszcza się stosowanie overclokingu, oprogramowania wspomagającego 
pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez 
producenta, ingerowania w  ustawieniach BIOS ( tzn. wyłączanie urządzeń 
stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. 
zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.) 
Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymagań będzie dołączony do oferty wydruk 
raportu z oprogramowania testującego. 
Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych 
testów Wykonawca może zostać wezwany przy dostawie do wykonania w obecności 
Zamawiającego, na dwóch losowo wskazanych przez Zamawiającego notebookach, 
testów ich wydajności, zgodnie z powyższymi wymaganiami, potwierdzający 
zadeklarowane przez Wykonawcę wyniki wydajnościowe 

Pamięć RAM 8GB DDR4 możliwość rozbudowy do min 16GB, dwa sloty pamięci (nie dopuszcza się 
pamięci wlutowanych) 

Pamięć masowa min. 256 GB SSD NVMe, fabryczna możliwość instalacji drugiego dysku 2,5”  
 

Karta graficzna Zintegrowana z procesorem  

Multimedia Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High 
Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy mikrofon 
z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. 
Kamera internetowa o rozdzielczości min. 720p trwale zainstalowana w obudowie 
matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze. 

Bateria i zasilanie Czas pracy na baterii minimum 6 godzin  potwierdzony przeprowadzonym testem 
MobileMark 25 Battery Life (do oferty załączyć wydruk przeprowadzonego testu) 
Zasilacz o mocy min. 45W.  
Konstrukcja komputera musi umożliwiać demontaż samej baterii lub wszystkich 
zainstalowanych baterii, samodzielnie bez udziału serwisu w okresie gwarancyjnym. 
Bateria nie może być trwale zespolona z płytą główną. 

Waga Waga komputera z baterią nie większa niż 1.8kg  

Obudowa Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z 
wzmacnianego metalu.  

BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, pełna obsługa za pomocą klawiatury i myszy. 
BIOS musi umożliwiać przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętowej poprzez 
wyświetlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie produkcji 
komputera, wielkości, prędkości i sposobie obsadzenia zainstalowanej pamięci RAM,  


