W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
 dostarczenia komputerów do siedziby III LO w Rzeszowie
 instalacji i montażu urządzeń, kontroli prawidłowego działania oraz przeszkolenia stanowiskowego.
 gwarancję i serwis na min. 24 miesiące - w systemie door to door – Wykonawca odbiera uszkodzony sprzęt i
dostarcza sprawny na własny koszt. Z potwierdzeniem umową gwarancyjną lub dokumentem tożsamym.
Urządzenia mają być objęte minimum 24 miesięcznym okresem gwarancji. W przypadku, gdy uszkodzony sprzęt
będzie w serwisie dłużej niż 7 dni Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu równoważny sprzęt
zastępczy na cały okres naprawy.
 zapewnienia instrukcji obsługi do dostarczonego sprzętu w języku polskim
 termin realizacji zamówienia - 14 dni od dnia podpisania umowy.

Komputer stacjonarny wraz z monitorem i oprogramowaniem – 3 sztuki
Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Obudowa

Slim tower, microATX

Procesor

Posiadający minimum 2 fizyczne rdzenie, każdy taktowany zegarem
nie niższym niż 2,9 Ghz, pamięć cache minimum 3MB, współczynnik
TDP nie wyższy niż 65

Dysk twardy

Minimum 500 GB, SATAII lub III

Zainstalowana pamięć
RAM

Nie mniej niż 4 GB
pozostawiony min 1 wolny slot pamięci DDR3

Rodzaj zainstalowanej
pamięci

DDR3 min. 1066 Mhz

Płyta główna

Oparta na chipsecie producenta procesora

Karta graficzna

Zintegrowana w procesorze

Karta sieciowa

Zintegrowana, 10/100/1000

Sloty na płycie głównej

min 1xPCI-Ex1,
min 1xPCI-Ex16

Złącza na płycie głównej

Min. 4xUSB 2.0
min 2xUSB 3.0
min. 1xRJ-45
min 1xD-SUB, min 1xDVI
min. 1x mic, min 1x Line-in
min 1x wyjście słuchawkowe

Napęd optyczny

DVD +/- RW

Moc zasilacza

Minimum 350W

System operacyjny

Minimalne wymagania:
Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej. Dopuszczalny
jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące
wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia
dodatkowych aplikacji:
1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez
Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez
Internet – witrynę producenta systemu;
3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego
przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być
dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy

Parametr oferowany

strony serwera WWW;
4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń
internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania
ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń
peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB,
Plug&Play, Wi-Fi)
7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji,
administrowania oraz aktualizowania systemu;
8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające
złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta
nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji
komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
10. Wbudowany system pomocy w języku polskim;
11. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt;
12. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 –
możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych
środowiskach;
13. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
14. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami
sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi
katalogowe;
15. minimum 64 bitowy system operacyjny;
Dołączone wyposażenie

Klawiatura, mysz

Wymiary (szer. x gł. x
wys)

Maksimum 200x400x380 mm

Waga

Max 8 kg

Monitor

Przekątna ekranu 24''
Rozdzielczość: 1920x1080
typ gniazda wejściowego: RGB, DVI
Jasność 250 cd/m2
Czas reakcji
5 ms

