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Polska Akadmmia Nauk Biblioteka Gdańska składa zapytanie mające 
na celu rozeznanie rynku na dostawę: 

1. 10 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych o minimalnych 
parametrach: 

procesor - procesor minimum 4-rdzeniowy (4 wątkowy), zapewniający komputerom , 
w testach Cinebench R11.5: minimum 617 punktów; 8289  punktów w 
Passmark CPU Mark. 

- możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych 
- dołączony wentylator 
- wbudowana karta graficzna 

 karta graficzna  - zintegrowana z procesorem karta graficzna zgodna z DirectX minimum 12 

pamięć RAM – 8 GB - typ DDR4 
- minimum 8 GB pamięci w organizacji 2 x 4 GB skonfigurowane do pracy w 

trybie 2-kanałowym 
napęd optyczny - wewnętrzna nagrywarka DVD-RW/+RW 

- kolor zgodny z kolorem obudowy 

dysk twardy 1 TB - HDD minimum 1 TB SATA 
- prędkość min. 7200 obr./min 
- pojemność pamięci podręcznej min. 64 MB 

złącza, funkcjonalność 
i wyposażenie  

- minimum 2 porty monitora, w tym minimum 1 cyfrowy 
- obsługa minimum 32 GB pamięci 
- minimum 1 pełno lub niskoprofilowe slot PCI Express  x16 
- minimum 1 port PCI 
- minimum 6 portów USB z tyłu obudowy: w tym minimum 2 porty USB 3.x 
- minimum 2 porty USB z przodu obudowy 
- minimum 1 port mikrofonowy i słuchawkowy z przodu i tyłu obudowy 
- minimum 1 port RJ45, karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s  
- zintegrowana karta dzwiękowa 
- obudowa typu miniTower lub small form factor 
- klawiatura i mysz (w standardize USB) 
- zasilacz o mocy min. 500 W 
- gwarancja min. 24 miesiące 

 

 
system operacyjny 
oprogramowanie i 
kompatybilność 

- wstępnie zainstalowany system operacyjny Windows 10 pro 64-bit 
- obsługa i sterowniki na płycie CD dla Windows 10 pro w wersji 64-bit. 
- sterowniki producenta komputera lub bezpłatne firm trzecich do wszystkich 

elementów składowych komputera dla ww. systemów operacyjnych 



gwarancja -  minimum 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta 
- w przypadku awarii dysku, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego 

 

 
2. 12 fabrycznie nowych monitorów o niżej minimalnych parametrach: 
- rozmiar minimum 23,5” 
- rozdzielczość nominalna dokładnie 1920x1080 pikseli 
- jasność minimum250 cd/m2, kontrast minimum 1000:1 

  - kąt widzenia pionowy minimum 160 stopni 
- kąt widzenia poziomy minimum 160 stopni 
- czas reakcji plamki maksymalnie 8 ms (szary do szarego) 
- złącze analogowe D-SUB 15-pin, minimum 1 złącze cyfrowe DVI lub 

HDMI 
 
Prosimy po podanie ceny neto i brutto za dostawę 1 komputera i 1 

monitora do dnia 21.12.207 do godz. 12:00 
 
Propozycję cenowe prosimy przesłać na adres: macmie@bgpan.gda.pl 
 
Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania 

zamówienia publicznego, a odpowiedź nie będzie stanowiła oferty w 
rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. 
 

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:  Maciej Mielniczuk w godz. 
9:00 – 14:00 tel. 583-012-251 do 254 wew. 216; fax wew. 217; tel. 504 183 631;  
e-mail: macmie@bgpan.gda.pl 
                                                                                  Z poważaniem 

                                                                                            
 


