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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/10/2020 

"INFORM-TECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Karola Miarki 7 / 11, 41-800 Zabrze 
KRS: 0000062923, NIP: 6482289975, REGON: 276152813 
Tel. 32 370 27 80; strona internetowa: www.inform-tech.pl/ 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

będąca podstawą do opracowania oferty na:  

Dostawę biznesowego sprzętu komputerowego do projektowania systemu (WYD003), która 
obejmuje następujące komponenty: 

• zestaw komputerowy mobilny dla prac związanych z opracowaniem grafiki interfejsu 
użytkownika, ilość szt: 1 

• zestaw komputerowy mobilny dla prac związanych z tworzeniem dokumentacji, 
projektowania systemu i tworzenia kodu oprogramowania, ilość szt: 4 

w ramach projektu pt. „Opracowanie zintegrowanego systemu wspomagającego działalność w 
laboratoriach i działach badawczych i rozwojowych (B+R) przedsiębiorstw” (wniosek o 
dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0457/19-003, "INFORM-TECH" Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w 
przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020. 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
30213100-6 Komputery przenośne 

Lp. Nazwa urządzenia (parametry techniczne) Ilość [szt] 

1.  zestaw komputerowy mobilny dla prac związanych z opracowaniem grafiki interfejsu 
użytkownika w konfiguracji minimalnej  
 

• Procesor Intel I7,  serii 10XXX lub nowszy, 
• Pamięć operacyjna min 16Gb RAM, 
• Dysk min 250 SSD, 
• Ekran dotykowy o przekątnej min. 13’’ wysokiej rozdzielczości ( 4K lub 

zbliżone), 
• Dedykowany rysik-piórko, 
• System operacyjny Win 10 Pro lub równoważny, 
• Oprogramowanie narzędziowe (dedykowane sterowniki komponentów 

zestawu),  
• Obsługa DirectX 12.1, 
• Możliwość obsługi 4 wyświetlaczy, 
• Funkcja tablet PC, konwertowalny 2w1, 
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2.  zestaw komputerowy mobilny dla prac związanych z tworzeniem dokumentacji, 
projektowania systemu i tworzenia kodu oprogramowania w konfiguracji minimalnej  

• Procesor wysokonapięciowy Intel I5 serii 10XXXH lub nowszy,  
• Pamięć operacyjna min. 8Gb RAM, 
• Dysk min 250 SSD, 
• Ekran o przekątnej min. 15’’, min. FHD 
• System operacyjny Win 10 Pro lub równoważny, 
• Oprogramowanie narzędziowe (dedykowane sterowniki komponentów 

zestawu). 
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I. DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI. 

1. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć: 
a. karty gwarancyjne, 
b. deklaracje zgodności CE lub równoważne; 

2. Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował 
elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu i oprogramowania. 

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca 
zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. 
Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może 
stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego 
potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku 
kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem pkt 2). 

 
II. ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA 

PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
1. Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków: 

a. zapewnienie naprawy urządzenia w okresie gwarancji,  
b. prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe 

działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu 
widzenia celu jakiemu ma służyć. 

 


