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Numer sprawy: DGA/14/08 
Załącznik nr. 2 do SIWZ 

 
Dot: przetargu nieograniczonego na: wyłonienie Wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy 
systemu do testowania procedur analizy metod propagacyjnych i badania kompatybilności 
międzysystemowej.  
 
W skład systemu wchodzi niżej wymieniony sprzęt i oprogramowanie. 
 
Wymagania techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia: 
  

1 szt. – notebook  np. taki jak Dell Latitude D630 o następujących minimalnych 

 parametrach sprzętowych: 

 

Parametry wymagane Parametry oferowane 

procesor mobilny, dwurdzeniowy klasy x86 o 

wydajności w teście 3DMark05 nie mniejszej 

niż 8136 punktów (wynik: CPU Score), 

 

 

dysk twardy min. 160 GB SATA 2 7200 rpm, 

 

 

pamięć RAM: 4GB DDR2 677 MHz   

zintegrowana karta graficzna,  

wyświetlacz LCD 14,1” WXGA+ (1440x900),  

nagrywarka DVD +/- RW z oprogramowaniem 

umożliwiającym nagrywanie i odtwarzanie płyt 

DVD, 

 

wbudowana karta sieci bezprzewodowej IEEE 

802.11a/g/n, 

 

bluetooth,  

porty: min. 4xUSB 2.0, szeregowy,  

czas pracy na baterii w trybie oszczędnym: 

minimum 6,2 godziny, 

 

dodatkowa bateria Media Bat  

myszka optyczna bluetooth,  

klawiatura: układ US-QWERTY, min. 86 

klawiszy, 

 

 

zabezp. Kensington Lock,  

torba,  

system op.: MS Windows XP Pro SP2 PL.  

Stacja dokująca do zaoferowanego wyżej 

notebooka 

- mysz optyczna, 

      -     klawiatura 

 

Gwarancja min. 3 lata  

Czas reakcji serwisu : następny dzień roboczy 

(NBD) 

 

 

1 szt. – monitor LCD 22” np. taki jak Dell 2208 WFP 

o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 

 

Parametry wymagane Parametry oferowane 

rozdzielczość: 1680x1050,  

czas reakcji: max. 5 ms,  
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deklarowany kontrast: co najmniej 1000:1,  

deklarowana jasność: co najmniej 300 cd/m
2
, 

 
 

kąty widzenia: co najmniej 160 stopni w pionie 

i poziomie, 

 

porty: min. 4xUSB 2.0,  

podstawa monitora umożliwia regulację 

nachylenia i wysokości położenia ekranu, 

 

tilt,  

wejście: DVI-D, DSUB  

Gwarancja min 3 lata  

Czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy  

  
1 szt. – notebook  taki jak Dell XPS M1530 o następujących parametrach sprzętowych: 

 

Parametry wymagane Parametry oferowane 

procesor mobilny, dwurdzeniowy klasy x86 o 

wydajności w teście 3DMark06 nie 

mniejszej niż 2283 punktów (wynik: CPU 

Score), 

 

dysk twardy min. 200 GB SATA II 7200 rpm,  

pamięć RAM: 4 GB (2x2) SDRAM DDR2 677 

MHz, 

 

zintegrowana karta graficzna o minimalnych 

parametrach sprzętowych takich jak: 

    - rozdzielczość min. 1920x1080 na wyjściu 

       cyfrowym, 

    - sprzętowe wspomaganie dla MPEG-4, 

    - funkcje „smooth” i wygładzanie krawędzi, 

    - 256 MB RAM, 

    -  wyjścia: HDMI, S-Video, 

 

karta dźwiękowa z obsługą AC-3 i  Dolby 

Digital Plus, 

 

wyświetlacz LCD 15,4” WUXGA+ 

(1920x1200), 

 

nagrywarka Blu Ray 2x,  

wbudowana karta sieci bezprzewodowej IEEE 

802.11a/g, 

 

wbudowana karta bluetooth,  

porty/złącza: min. 3xUSB 2.0, FireWire, S-

Video, HDMI, ExpressCard, 

 

czas pracy na baterii: minimum 5,5 godziny 

oraz dodatkowa bateria o min. czasie pracy 3 

godziny, 

 

myszka optyczna bluetooth,  

klawiatura: układ US-QWERTY, min. 86 

klawiszy, bluetooth, 

 

słuchawki bluetooth,  

zabezp. Kensington Lock,  

torba,  

system op.: MS Windows Vista Ultimate PL. 

 

 

Gwarancja min. 3 lata  

Czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy  
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1 szt - monitor: 24” LCD taki jak Dell 2408WFP o następujących minimalnych 

parametrach sprzętowych: 

 

Parametry wymagane Parametry oferowane 

rozdzielczość: 1920x1200,  

deklarowany kontrast: co najmniej 3000:1,  

deklarowana jasność: co najmniej 400 cd/m
2
,  

kąty widzenia: co najmniej 178 stopni w pionie 

i poziomie, 

 

porty: min. 4xUSB 2.0,  

podstawa monitora umożliwia regulację 

nachylenia i wysokości położenia ekranu, 

 

tilt,  

wejście: DVI-D, DSUB,  

Gwarancja min 3 lata  

Czas reakcji serwisu: następny dzień roboczy  

 

 

3 szt – dysk zewnętrzny np. taki jak Seagate FreeAgent Pro 500 GB USB 2.0  

o następujących minimalnych parametrach sprzętowych: 

 

Parametry wymagane Parametry oferowane 

pojemność min. 500 GB,  

interfejsy: USB 2.0, FireWire, e-SATA,  

prędkość obrotowa 7200 obr./min,  

pamięć cache min. 16 MB,  

gwarancja min. 5 lat.  

Czas reakcji serwisu: 14 dni roboczych  

 

1 szt - oprogramowanie Microsoft 

 

 Wymagane Oferowane 

Oprogramowanie Microsoft Visual Studio 2008 

Professional, English Edition, Upgrade z 2003 

– wersja komercyjna 

 

 

1 szt - oprogramowanie Intel 

 

 Wymagane  Oferowane 

Roczny suport do wersji Intel Visual Fortran 

Standard – wersja edukacyjna 

 

 

 
Miejscowość……………dnia ……….2008r 
 
 

………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
 
UWAGA: w pozycji parametry oferowane należy wpisać dane techniczne oferowanego urządzenia 
(nie wpisywać słowa tak lub spełnia) 

 

 


