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Ogloszenie powiqzane:

Nauk w Lublinie, okreSlenie przr:dmiotu zam6wienia za pomocA kod6w CpV: 30213100-6 komputery przeno6ne,
Wymagania Qotyczqce.,,
Termin skladania ofert: 2015-07-20

Numer ogloszeniia: 178992 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.201s

OG{:OSZENIE O ZMIANIE OGI-OSZENIA

dotyczy: Ogloszenia o zam6wrenlu.

o zmienianym ogloszeniu: 173080 -2015 data .10.07.2015 
r.

EKCJA CY

Instytut im. B. Dobrzafiskiego Polskiej Akademii Nauk w

0817445061 w. '110, fax. 08'1 7445067.

Lublinie, ul. DoSwiadczalna 4, 20-290

Lublin, woj. belskie, tel

ZMIANY W SZENIU

ll.1)Tekst,

Miejsce,

nale2y zmir>ni6:

kt6rym znajduje sig zmieniany tekst: |V.4.4.

W niu jest: Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu lub ofert:

20.07.2 5 godzina 11:00, miejsce: Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PolskiejAkademii Nauk ul.

4,20-290 L.ublin, Budynek A, pok. nr 18 (sekretariat)..

iu powinno by6: Termin skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

lub ofert: 73.07.2015 godzina 11:00, miejsce: InstytutAgrofizyki im. B. Dobrzariskiego potskiejAkademii

Nauk ul.

ll.2) Tekst,

4, 20-290 Lublin, Budynek A, pok. nr 18 (sekretariat)..

Miejsce, yv kt6rym nale2y doda6 tekst: ll.i.4.

Tekst, nale2y doda6 w ogloszeniu: SZCZEGot-owy opts PRZEDMtoru zAMOwENtA

Dotyczy ia o uclzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nreogra wsp6lfinansowanego z projektu OPUS nr 20i2 07 B NZg 02430 na Dostawg

laptop6w dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzahskiego PolskiejAkademii Nauk w Lubtinie znak

tzJ
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zegarem co najmniei 2 Gllz, pamiQciq cache CPU co najmniej 3 MB L2 lub rownowazny procesor klasy

jqcy spelnienie ponizszych kryteri6w wydajnosci: procesor zaprojektowany do pracy w

powinien osiEgad w tescie wydajnosci min. 3,526 pkt. passMark - cpU Mark Laptop &

PU Performanc,3(wynik dostqpny: w za+qczniku pobrany ze strony

http: .cpubenchmark.net high end cpus.html zdnia 09.07.2015 wedlug zalqczonej listy. Pamiqc

RAM 8 Dysk twardy Dvsk twardy zbudowany w oparciu o pamiq6 flash co najmniej 240 GB Karla

Grafika zintegrowana z procesorem ze wsparciem dla DirectX 11 .1 , OpenGL 4.1 , Shader 5.0 -

dynamicznego pzydzielenia co najmniej do 1 GB pamigci. Typ ekranu j3,3 cale, 1g2o x

1080 (F HD), btyszczqcy, dotykowa IPS Interfejsy komunikacyjne Wi-Fi 802.11b g n, BtuetoothZtqcza

\AfujScia: l, 3 USB (2 tJSB3.0; 1 USB 2.0), zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamiqci

SD waga max 1,7 kg suma wymiar6w laptopa nie powinna przekroczyc s72,s mm (np. 33i

mm+ mm+ 19,5 mm) Irraca na baterii 6 h System operacyjny - Zainstalowany stabilny system

o w jgzyku polskim, zainstalowany na spzQcie komputerowym objqtym przedmiotem

ia, w pelni obslul3ujqcy pracQ w domenie i kontrolg uzytkownik6w w technologii

ActiveDi , zcentralizc>wane zarzqdzanie oprogramowaniem i konfiguracjg systemu w technologii

Group icy. Bezpzewodowa klawiatura Klawiatura bezpzewodowa do komputera, tabletu lub

smartfon . wsp6lpracuje z systemamiAndroid, ios ,windows i Mac. \Arlposazona w pokrgilo

jqce wyb6r obslugiwanego uzqdzenia. Zasilana bateriami 2)c\AA Mysz komputerowa

Bezprz lqcznosc Bluetooth, laserowa, 6 pzyciskow, rolka pzewijania w gorg iw d6l oraz

przecny nie w lewo iw priawo w celu pzechodzenia miqdzy stronami internetowymi, otwartymi oknami

i, wylqcznik - wygodny, pzesuwany kciukiem, mozliwoS6 zdefiniowania roznego dzialania

myszki r6znych programach, pokrowiec, gwarancja producenta 36 miesigcy. Gwarancja 24 miesiqce

15,6 cala - finansowany z projektu OPUS nr 2012 07 B NZg 02430 - 1 sztuka Nazwa2. Lapto

po0 , parametry: opis minimalnych wymagah: procesor - procesor klasy x96,2 rdzeniowy,

taktowa zegarem co najmniej 1,7 GHz, pamiqciq cache CPU co najmniej3 MB L2 lub r6wnowazny

procesor x86 zapewniajqcy spelnienie kryteri6w wydajnoSci: Procesor zaprojektowany do pracy w

powinien osiqga,0 w tescie wydajnosci min. 3,390 pkt. passMark - cpU Mark Laptop &

PU Performancel(wynik dostqpny: w zalqczniku pobrany ze strony

http: cpubenchmark.nr:t high end cpus.htmlz dnia 09.07.2015 wedlug zalqczonej listy. pamiq6

RAM 8 Dysk twardy Dysk hybrydowy min. 500 GB SATA, 5400 obr. min. sMART z wbudowanvm w

dyskiem SSD o pojemnoSci co najmniej 8 GB Karta graficzna Grafika z linii kart dedykowanych

do powinna osiqgac w tecie wydajnoSci PassMark Performance Test co najmniej wyniki 572

punkt6w

matowa I

4 USB (2

G3D Mark (wynik na dzieh 09.07 .20i5 r ) Typ ekranu '15,6 cate, 1920 x 1080 (FuilHD),

Waga 2,5 kg suma wymiar6w laptopa nie powinna pzekroczyc665 mm (np. 3g0 mm+ 256 mm+

na baterii 5 h system operacyjny Zainstalowany stabilny system operacyjny w jgzyku

Portable

Portable

isy komunikiacyjne wi-Fi802.11 b g n, Btuetooth, LAN 1Gb Zrqczawyjscia: vGA, HDMt,

USB3.0; 2 usB 2.0), zintegrowana kamera internetowa, czytnik kart pamigci sD \Afmiary

223

29 mm)

2015-07-16 10:11



hltp J /bzpO.portal.uzp. gov.pVindex.php?ogloszenie:show&pozycj..

na spzQcie komputerowym objQtym pzedmiotem zam6wienia, w pelni

pracg w domenie i kontrolg uzytkownik6w w technologii ActiveDirectory, scentralizowane

oprogramowaniem i konfiguracjg systemu w technologii Group policy. Gwarancja 36
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