
Załącznik nr 4d do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 

………………………………….. 

miejscowość, data 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEZ PRZEDMIOT OFERTY 

NA CZĘŚĆ D ZAMÓWIENIA 
(INSTRUKCJA: każda ze stron powinna być podpisana) 

Wykonawca: 

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

 ........................................................................................................................................................................, 

który składa ofertę w postępowaniu o zamówienie, znak: PKS NOVA – DA/ZN/INF/2017/1,  

oświadczając, że zapoznał się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

załącznikami do niej, znak: PKS NOVA – DA/ZN/INF/2017/1, że nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń, że 

przyjmuje warunki w nich zawarte, po uzyskaniu koniecznych informacji do przygotowania oferty, w tym znając 

uwarunkowania faktyczne i prawne dotyczące realizacji zamówienia zgodnie z SIWZ, oświadcza, że oferowany 

przez niego przedmiot oferty na część D zamówienia spełnia wymagania postawione przez zamawiającego. 

Wykonawca oświadcza, że potwierdza spełnianie szczególnych wymagań zamawiającego poprzez 

przyporządkowanie poniżej każdemu z postawionych podstawowych wymagań pola . 

 

CZĘŚĆ D 

(zgodnie z Rozdziałem III SIWZ) 

VIII. Nowe lub używane zestawy komputerowe (jednostka centralna, myszka, klawiatura) wraz z oprogra-

mowaniem oraz nowe lub używane monitory LCD. 

1. Nowe lub używane zestawy komputerowe – 20 szt. 

Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania: Tak/Nie 

/ 

1. Data produkcji:  

A. Nie wcześniejsza niż 2013 rok 

2. Procesor:  

A. 2 rdzeniowy, 4 wątkowy, z bazową częstotliwością procesora 3 GHz i 3 MB pamięci Cache 

B. procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 3600 

punktów Passmark CPU Mark (wynik dostępny na stronie http://www.passmark.com/products/pt.htm) 



 

 

3. Pamięć RAM:  

A. 4 GB DDR3 

4. Płyta główna:  

A. Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora, zaprojektowana 

na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego 

komputera 

 



5. Twardy dysk:  



A. 250 GB 

B. SATA 

C. 7200k 







6. Karta graficzna i dźwiękowa:  

A. Zintegrowana z płyta główną urządzenia 

7. Porty zewnętrzne:  

A. D-Sub (VGA), 

B. 6xUSB 2.0 

C. RJ-45 (10/100/1000) 

D. 2 x audio 

E. 2 x PS2 

F. Com RS-232 













8. Porty wewnętrzne:  

A. 4 x DDR3 (dwa porty DDR3 wolne) 

B. 2 x SATA2 

C. 1 x PCI 

D. 1 x PCI-E 









9. System operacyjny:  

A. Windows 10 Professional 64 Bit 

10. Oprogramowanie biurowe:  

A. nie starsze niż Microsoft Office 2010 zawierające następujące pakiety funkcjonalne: Word, Excel, 

PowerPoint, Outlook, OneNote, 



11. Klawiatura i mysz:  

A. Tego samego producenta co jednostka centralna zestawu komputerowego 

4. Gwarancja:  

A. minimum 12 miesięczna 

2. Monitory do zestawów komputerowych – 23 szt. 

Przedmiot oferty spełnia następujące wymagania: Tak/Nie 

/ 

1. Data produkcji:  

A. Nie wcześniejsza niż 2013 rok 

2. Producent:  

A. Monitor tego samego producenta co jednostka centralna 

3. Ekran:  

A. Matryca TFT LCD 

B. Min. 22’’ 

C. Proporcje obrazu 16:9 

D. Rozmiar plamki 0,280 mm 

E. Jasność 250 cd/m2 

F. Kontrast 1000:1 















G. Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 przy 60Hz 

H. Powierzchnia ekranu: brak mechanicznych uszkodzeń (rysy, pęknięcia) widocznych na obszarze 

roboczym matrycy 



 

 

4. Złącza:  

A. D-Sub (VGA) 

B. DVI-D 





5. Gwarancja:  

A. minimum 12 miesięczna 

 

 

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

Wykonawca, pieczęć i podpis osób uprawnionych 


