
Załącznik A 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM FORMULARZEM CENOWYM 

Zakup sprzętu i wyposażenia przez Miejski Dom Kultury do budynku "Sokoła" 

 
II CZĘŚĆ – Zakup wraz z dostawą komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem 

 

  
kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol. 6 kol. 7 kol. 8 kol. 9 kol. 10 

 

Poz. 

 

Elementy składowe  

II części 

zamówienia 

 

OCZEKIWANE PARAMETRY 

 

OFEROWANY SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany wpisać: 

(dotyczy to również wyposażenia 

dodatkowego): 

 

1) szczegółowy opis techniczny, 

funkcjonalny i użytkowy oferowanego 

sprzętu uwzględniający co najmniej te 

elementy, które zostały opisane przez 

Zamawiającego w kol. 3 pn. 

„Oczekiwane parametry”; 

 

2) Producent oraz odpowiednio 

model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy 

oferowanego sprzętu (jeśli istnieją) 

 

 
* dodatkowo można  dołączyć do oferty karty 

katalogowe, nie zwalnia to jednak Wykonawcy 

z obowiązku uzupełnienia wszystkich 

wymaganych w tej kolumnie informacji 
 

 

ILOŚĆ 

 

JEDNOS

TKA 

 

CENA 

JEDNOSTKO

WA NETTO 

(zł) 

 

WARTOŚĆ 

NETTO 

(zł) 

kol. 5 x kol. 7 

 

VAT 

(zł) 

 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(zł) 

kol. 8 + kol. 9 

1. Komputer 

przenośny                  

z 

oprogramowaniem 

biurowym i 

oprogramowaniem 

do edycji nut 

- Laptop typu 2 w 1 

- Ekran: o przekątnej min. 17”, 

dotykowy, o rozdzielczości min. 

1920x1080 (FHD) 

- Procesor: min. Intel Core i5-

10xxx (10-ej generacji) 

 2 sztuki     



- Pamięć RAM: min. 8GB 

pamięci typu DDR4, komputer 

powinien mieć dwa gniazda 

pamięci 

- Dysk twardy: SSD w formacie 

M.2, o pojemności min. 256 GB 

- Karta graficzna: dodatkowa 

karta graficzna NVIDIA 

GeForce MX250 

- Laptop powinien posiadać 

następujące złącza/gniazda 

(między innymi): min. 1 złącze 

USB typu C, min. 2 złącza USB 

3.1 gen.1, gniazdo HDMI, 

czytnik kart pamięci microSD 

- Komunikacja: WiFi/ 

Bluetooth 

- Wbudowana kamera, 

mikrofon, dwa głośniki 

- Laptop powinien mieć 

preinstalowany system 

operacyjny nie gorszy niż 

Microsoft Windows 10 w 

polskiej wersji językowej 

 

W komplecie z laptopem 

powinno znajdować się 

następujące oprogramowanie: 

- biurowe: pakiet 

oprogramowania zawierający 

edytor tekstu z funkcją 

translatora na inny język, 

arkusz kalkulacyjny, program 

do tworzenia prezentacji, 



klienta poczty elektronicznej, 

notatnik elektroniczny – 

wszystkie aplikacje w polskiej 

wersji językowej; 

licencja na oprogramowanie: 

płatna, do użytku 

komercyjnego, wieczysta 

- do edycji nut: zawierające 

edytor nutowy pozwalający na 

tworzenie zapisów nutowych i 

min. zapisów tabulatur 

gitarowych; 

edytor powinien umożliwiać 

drukowanie stron zapisów oraz 

generowanie plików min.: pdf, 

MIDI, MusicXML; 

oprogramowanie powinno 

zawierać bibliotekę brzmień 

Garritan oraz mieć możliwość 

wprowadzania nut przy pomocy 

klawiatury MIDI; 

oprogramowanie w angielskiej 

wersji językowej z polską 

nakładką językową; 

licencja na oprogramowanie: 

płatna, do użytku 

komercyjnego, wieczysta 
 

2. Komputer 

przenośny z 

oprogramowaniem 

biurowym 

- Laptop typu 2 w 1 

- Ekran: o przekątnej min. 17”, 

dotykowy, o rozdzielczości min. 

1920x1080 (FHD) 

- Procesor: min. Intel Core i5-

10xxx (10-ej generacji) 

- Pamięć RAM: min. 8GB 

 1 sztuka     



pamięci typu DDR4, komputer 

powinien mieć dwa gniazda 

pamięci 

- Dysk twardy: SSD w formacie 

M.2, o pojemności min. 256 GB 

- Karta graficzna: dodatkowa 

karta graficzna NVIDIA 

GeForce MX250 

- Laptop powinien posiadać 

następujące złącza/gniazda 

(między innymi): min. 1 złącze 

USB typu C, min. 2 złącza USB 

3.1 gen.1, gniazdo HDMI, 

czytnik kart pamięci microSD 

- Komunikacja: WiFi/ 

Bluetooth 

- Wbudowana kamera, 

mikrofon, dwa głośniki 

- Laptop powinien mieć 

preinstalowany system 

operacyjny nie gorszy niż 

Microsoft Windows 10 w 

polskiej wersji językowej 

 

W komplecie z laptopem 

powinno znajdować się 

następujące oprogramowanie: 

- biurowe: pakiet 

oprogramowania zawierający 

edytor tekstu z funkcją 

translatora na inny język, 

arkusz kalkulacyjny, program 

do tworzenia prezentacji, 

klienta poczty elektronicznej, 



notatnik elektroniczny – 

wszystkie aplikacje w polskiej 

wersji językowej; 

licencja na oprogramowanie: 

płatna, do użytku 

komercyjnego, wieczysta 
 

 

RAZEM 

 

   

 

 

 

 

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

                                                                          (własnoręczny podpis osoby upoważnionej  

            do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 


