
Załącznik nr 6a 
............................................................. 

(Wykonawca) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................................... 

(pełna nazwa wykonawcy) 
 
...................................................................................................................................................... 

(adres siedziby wykonawcy) 
 
w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w trybie zapytania o cenę na: 
„Dostawę sprzętu komputerowego” 
 
przedstawiamy informacje o parametrach technicznych sprzętu komputerowego: 
 
 

Zamówienie 

Oferta - Parametry 
(Uwaga, należy wypełnić poniższe 

pola wprowadzając dokładne 
parametry oferowanego sprzętu) 

Producent ……………………… 

Model ……………………… 

Stan Nowy / Poleasingowy * 

Czas pracy na 
baterii  

min. 6 h …………… h 

Procesor 
Architektura 64-bitowa, taktowany 
zegarem bazowym nie mniej niż 1,4 GHz 

architektura: ………………………. 

nazwa i model 
procesora: ………………………. 

Liczba rdzeni: ………………….. 

Taktowanie zegara: ……………..GHz 

Łączność 
bezprzewodowa 

Wireless LAN  Tak / Nie* 

RAM Nie mniej niż 4 GB ………………………… GB 

Pamięć 
wewnętrzna 

min. 120 GB półprzewodnikowa 
Rodzaj: ……………….  

Pojemność: ………………. GB 

 
  



Głośniki wbudowane Tak / Nie * 

Mikrofon 
Wbudowany wysokiej jakości mikrofon 
cyfrowy umożliwiający głośne i czyste 
nagrywanie dźwięków 

Tak / Nie * 

Porty USB 
Nie mniej niż 2 złącza USB (przynajmniej 
jedno typu A) w wersji nie mniejszej niż 2.0 

Liczba USB: ………… szt. 

Typ złączy USB: ……………………. 

Szybkość złączy USB: ………………………. 

Przekątna ekranu Nie mniej niż 10” i nie więcej niż 14” Przekątna: ……………..  

Rozdzielczość 
ekranu 

nie mniejsza niż 1280 pikseli w poziomie i 
768 pikseli w pionie 

Rozdzielczość: ……………………… 

Urządzenie 
wskazujące 

Touchpad Tak / Nie * 

Klawiatura 
Odporna na zalanie cieczą Tak / Nie * 

Odłączana od jednostki centralnej Tak / Nie * 

Kolor obudowy Czarny, szary lub srebrny Kolor: …………….. 

Gwarancja  

min. 2 lata Czas gwarancji: ………… lat 

Serwis urządzeń realizowany na terenie 
Polski przez Producenta lub 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego 
Producenta. 

Tak / Nie * 

System 
operacyjny 

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

Pełna nazwa systemu  
operacyjnego: …………………… 

* Właściwe zakreślić kółkiem 
 
 
 
 
 
 
............................ dnia .............................. 
       .................................................................. 
        (podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy) 
 


