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FORMULARZ

PORÓWNANWCZY

Komputer stacjonarny standardowy
Komputer stacjonarny standardowy (producent, model, numer katalogowy) ……………………….................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………....................................................................……………
Parametry techniczne oferowanego sprzętu
Lp. Nazwa komponentu
Wymagane parametry techniczne
[Wypełnia Wykonawca w formie opisu jak w kolumnie 3]
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Wydajność

Procesor osiągający minimum 5700 punktów. Zamawiający
będzie weryfikował ten parametr na podstawie danych
z drugiej kolumny tabeli z wynikami testów procesorów, które
są załącznikiem do SIWZ.
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Obudowa

Małogabarytowa typu Small Form Factor, fabrycznie
przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym
obsługująca karty rozszerzeń o niskim profilu.
Nie dopuszcza się aby w bocznych ściankach obudowy były
usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko
przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza
przód -> tył lub tył -> przód.
Obudowa otwierana jest bez konieczności użycia narzędzi
(wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub
motylkowych)
Obudowa
umożliwia
zastosowanie
zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze
blokady typu Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do
założenia kłódki).
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Pamięć

RAM o pojemności minimum 8 GB z możliwością rozbudowy
do minimum 32 GB. Co najmniej jeden bank pamięci wolny.
1

Dysk SSD o pojemności minimum 256 GB wykonany
w technologii samoszyfrującej tzw. SED lub FDE.
Nagrywarka DVD wbudowana w obudowę.
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Złącza zintegrowane Przód obudowy minimum:
na krawędzi płyty
1 x USB 3.0 (3.1 Gen 1),
głównej
2 x USB 2.0,
1 x złącze mikrofonowe i 1 x złącze słuchawkowe,
lub złącze współdzielone typu combo.
Tył obudowy minimum:
2 x USB 3.0 (3.1 Gen 1),
2 x USB 2.0,
1 x złącze mikrofonowe i 1 x złącze słuchawkowe
lub wyjście liniowe,
1 x RJ-45 Gigabit Ethernet (wsparcie dla WoL oraz PXE 2.1)
2 x złącza cyfrowe graficzne
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Płyta główna

Wyposażona w złącza i elementy wewnętrzne zintegrowane
z płytą główną minimum:
Karta dźwiękowa,
1 x PCI Express x16,
1 x PCI Express x4,
2 x DIMM,
2 x SATA,
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy
służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez
komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi
posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów
przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza
sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer
kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym
chipsecie zintegrowanym na płycie głównej.
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Zasilanie

Wbudowany w obudowę zasilacz o mocy ciągłej nie większej
niż 260W, pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego
o sprawności minimum 92% przy 50% obciążeniu.
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System operacyjny

System operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL, system
operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu
w firmie Microsoft.
Rozwiązanie umożliwia kolejne reinstalacje systemów bez
jakiejkolwiek czynności po stronie Zamawiającego w tym bez
ponownej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu jak
również bez ponownego wpisywania klucza licencyjnego.
Załączony nośnik do systemów Windows 10 Professional 64bit
PL.
Licencja bezterminowa.
Lub równoważny.
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Dodatkowe
wymagania

Klawiatura USB w układzie QWERTY US. Na klawiszach
laserowe nadruki odporne na ścieranie. Wydzielona sekcja
klawiszy numerycznych.
Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką.
Dołączone dwa przewody ze złączami graficznymi cyfrowymi
zgodnymi z zaoferowanym komputerem o długości 1,8m.
Czujnik otwarcia obudowy.
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Zainstalowane
dodatkowe
oprogramowania

Oprogramowanie zapewniające aktualizację sterowników
w tym karty graficznej, kontrolera sieci, kontrolera dźwięku
oraz aktualizację systemu BIOS poprzez pobranie ręczne i
według określonego harmonogramu, ze strony producenta
komputera.
Licencja
bezterminowa
działająca
na
zaoferowanym systemie operacyjnym.
Oprogramowanie współpracujące z czujnikiem otwarcia
obudowy. Licencja bezterminowa działająca na zaoferowanym
systemie operacyjnym.
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Warunki gwarancji

36 miesięczna gwarancja świadczona na miejscu
u Zamawiającego. Czas reakcji – do godziny 15:00 następnego
dnia roboczego od zgłoszenia. Czas naprawy lub wymiany
sprzętu na nowy maksymalnie do godziny 15:00 trzeciego dnia
roboczego od zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane
całodobowo w języku polskim.
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