
Operacja PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego
projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3.
„Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2

Tytuł zamówienia:

Dostawa dwóch komputerów przenośnych (notebooków) z oprogramowaniem i wyposażeniem oraz jednego miernika
wieloparametrowego z wyposażeniem w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu
zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i
ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej”
objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków
krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-
OR1400003/10/11.

Przedmiot zamówienia:
Notebook Nr 2 z oprogramowaniem i wyposażeniem dla Zakładu Rybactwa Rzecznego IRS w Żabieńcu.

Parametry wymagane Parametry oferowane
Komputer przenośny – notebook:

Procesor: min. częstotliwość w zakresie 2,30 MHz do 3,30
MHz, min. ilość rdzeni 4, 6 MB cache.
RAM: min. 8 GB DDR3, 1600 MHz.
DYSK HDD: pojemność min. 500 GB
MONITOR: matowy lub z powłoką antyrefleksyjną, full HD,
15,6" rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli
NAPĘD OPTYCZNY: nagrywarka DVD+/–RW DL+
oprogramowanie do nagrywania
INTERFEJSY: min. 4 x USB 3.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI
GRAFIKA: pamięć wideo min. 2048 MB stałej pamięci
GDDR3
KOMUNIKACJA: WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, LAN
10/100/1000 Mbps, Bluetooth
TYP BATERII: litowo-jonowa, min. 6-komorowa.
OBUDOWA: wzmocniona konstrukcja, aluminiowa lub
magnezowa.
DODATKOWE INFORMACJE: wydzielona klawiatura
numeryczna, klawiatura odporna na zalewanie.
WAGA: do 3,50 kg z baterią.
SYSTEM OPERACYJNY: (zainstalowany) Windows 7
Professional (wersja 64–bitowa) lub równoważny.
OPROGRAMOWANIE: pakiet biurowy Microsoft Office
2010, wersja jednostanowiskowa (nośnik) – lub równoważny.
DODATKI: mysz bezprzewodowa, torba na laptop z
nieprzemakalną podszewką.
GWARANCJA: min. 24 m–ce.
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Niniejszym oświadczamy, że oferowany przez nas notebook jest fabrycznie nowy i posiada parametry
techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych przez Zamawiającego.

Na dowód powyższego załączamy sporządzony przez nas opis oferowanego notebooka, potwierdzony
załączoną specyfikacją techniczną producenta.

Oświadczamy, że zamówienie wykonamy do 31 maja 2013 r.

Adres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego:

……………………………………..………………..………………… tel. ……………... e-mail: ………………….

       ……………………………....           .....................................………………………
/miejscowość i data/ (podpis upoważnionego przedstawiciela)


