
Operacja PT. „Monitoring efektów wdraŜania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego 
projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. 
„Środki słuŜące 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. 
 
 

                                                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-15/13 

 
SZCZEGÓŁOW Y OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cz ęść 1 

 
Tytuł zamówienia:  

 
Dostawa dwóch komputerów przenośnych (notebooków) z oprogramowaniem i wyposaŜeniem oraz jednego miernika 
wieloparametrowego z wyposaŜeniem w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdraŜania „Planu 
zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i 
ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora 
rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” 
objętego osią priorytetową 3. „Środki słuŜące 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 1 z oprogramowaniem i wyposaŜeniem dla Zakładu Ryb Wędrownych IRS w Gdańsku. 
 

Parametry wymagane Parametry oferowane 
PRZENOŚNY KOMPUTER  TERENOWY (o wzmocnionej 
konstrukcji) 
PROCESOR: min. częstotliwość w zakresie 2,53 GHz do 2,8 
GHz, min. ilość rdzeni 2, 3 MB cache 
RAM: min. 4 GB DDR 
DYSK HDD NA SYSTEM: pojemność - min. 500 GB 
MONITOR 15,6” Full HD TFT LCD screen, rozdzielczość 
natywna 1920 x 1080 pikseli, wytrzymały na wstrząsy 
NAPĘD OPTYCZNY: nagrywarka DVD-RW super multi 
oprogramowanie do nagrywania 
INTERFEJSY: porty USB, RS232C, 
GRAFIKA: karta graficzna 
MULTIMEDIA: kamera min. 1.3MPix 
TYP BATERII: odporna na przegrzanie 
OBUDOWA: magnezowa - odporna na wstrząsy, upadki i 
zalania 
DODATKOWE INFORMACJE: touchpad, klawiatura, 
przyciski odporne na wstrząsy, zalanie, upadek 
SYSTEM OPERACYJNY (zainstalowany) Windows 7 
proffesional OEM (wersja 64-bitowa) lub równowaŜny 
OPROGRAMOWANIE: pakiet biurowy Microsoft Office 2010 
wersja jednostanowiskowa (nośnik) – lub równowaŜny 
GWARANCJA: min. 24 m-ce 
DODATKI: myszka bezprzewodowa w technologii Bluetooth, 
torba na laptop z nieprzemakalną podszewką 
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Niniejszym oświadczamy, Ŝe oferowany przez nas notebook jest fabrycznie nowy i posiada parametry 
techniczne co najmniej takie lub lepsze od wymaganych przez Zamawiającego. 
 
Na dowód powyŜszego załączamy sporządzony przez nas opis oferowanego notebooka, potwierdzony 
załączoną specyfikacją techniczną producenta. 
 
Oświadczamy, Ŝe zamówienie wykonamy do 31 maja 2013 r. 
 
Adres serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego: 
 
……………………………………..………………..………………… tel. ……………... e-mail: …………………. 
 
 
 
 
 
 
       ……………………………....                                                                            .....................................……………………… 
 /miejscowość i data/                                                                                           (podpis upowaŜnionego przedstawiciela) 


