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Opis przedmiotu zamówienia -  załącznik nr 1 

 
Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
I. Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Fundacji Centrum Badania 
Opinii Społecznej z siedzibą w Warszawie.  

 
II. Dostawa: 

Wykonawca dostarczy w jednej dostawie 125 jednakowych (producent, model, konfiguracja, 
gwarancja) laptopów, zgodnych z poniższą specyfikacją (por. pkt. IV. Minimalne wymagania 
dotyczące pojedynczego laptopa) na własny koszt do siedziby Zamawiającego, do pomieszczenia 
wskazanego przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2019 r. do godz. 
12:00.  

 
III. Gwarancja.  
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy na okres 

minimum 24 miesięcy od dnia podpisania Protokołu Odbioru Jakościowego wnioskującego o 
rozliczenie finansowe.  

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w Sprzęcie, Wykonawca w ramach gwarancji 
zobowiązuje się do ich usunięcia bądź wymiany Sprzętu na nowy wolny od wad w terminie nie 
dłuższym niż 72 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego tego faktu (reklamacja) z 
zastrzeżeniem, że naprawy odbywać się będą w dniach roboczych. W przypadku, gdy 
Wykonawca wykonuje naprawę poza siedzibą Zamawiającego, jest on zobowiązany na czas 
naprawy udostępnić Zamawiającemu i dostarczyć na własny koszt sprzęt zastępczy o 
parametrach nie gorszych od Sprzętu naprawianego. Koszty związane z dostarczeniem sprzętu 
zastępczego ponosi Wykonawca.  

3. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera 
Serwisowego Producenta.  

 
IV. Minimalne wymagania dotyczące pojedynczego laptopa: 
1. Komputer przenośny przeznaczony do terenowej pracy ankieterów CAPI 
2. W przypadku gdy klawiatura może być odłączana od jednostki centralnej może być ona 

wyłącznie tego samego producenta co jednostka główna, oferowana do sprzedaży jako jedna 
całość z jednostką główną. 

3. Urządzenie fabrycznie nowe lub poleasingowe nie starsze niż 4 lata (rok rozpoczęcia 
użytkowania u pierwszego właściciela nie później niż 2015), w pełni sprawne pod względem 
technicznym, brak jakichkolwiek, pęknięć, przetarć, głębokich zarysowań. Dopuszczalne bardzo 
drobne ryski na obudowie i bardzo drobne wady matrycy (praktycznie niezauważalne) 
wynikające z normalnego użytkowania sprzętu, tzw. klasa A w klasyfikacji sprzętu 
poleasingowego. 

4. Ekran o przekątnej nie mniejszej niż 10" i nie większej niż 14" oraz rozdzielczości nie mniejszej 
niż 1280 pikseli w poziomie i 768 pikseli w pionie, 

5. Procesor w architekturze 64-bitowej z bazową częstotliwością nie mniejszą niż 1,4 GHz, 
posiadający 14 punktów lub więcej według testu POWER Chip.pl 
(https://www.chip.pl/ranking/procesory-mobilne/) 

6. Nie mniej niż 4GB RAM  
7. Nie mniej niż 120 GB wewnętrznego dysku twardego (półprzewodnikowego) 
8. Wbudowany wysokiej jakości mikrofon cyfrowy umożliwiający głośne i czyste nagrywanie 

dźwięków oraz wbudowane głośniki 
9. Wbudowany TouchPad 

https://www.chip.pl/ranking/procesory-mobilne/
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10. Klawiatura odporna na zalanie cieczą 
11. Łączność bezprzewodowa WiFi 
12. Nie mniej niż 2 złącza USB (przynajmniej jedno typu A) w wersji nie mniejszej niż 2.0 
13. Czas pracy na baterii nie krótszy niż 6 godzin 
14. Kolor czarny lub szary lub srebrny 
15. System operacyjny Windows 10 Home lub porównywalny  w najnowszej polskiej wersji stabilnej 

umożliwiający zainstalowanie i uruchomienie aplikacji CADAS-CAPI w wersji 4.98 lub wyższej w 
architekturze 64-bitowej stabilnej  

16. Deklaracja zgodności CE 
17. Proponowane przez Oferenta komputery muszą być tego samego rodzaju i w tej samej 

konfiguracji. 
 
 


