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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych. 

2. Zamawiający wymaga, że Wykonawca w ramach zamówienia dostarczy do siedziby firmy w terminie 

do 10 dni roboczych od podpisania umowy: 

Lp. Opis sprzętu Ilość 

1 Kabel sieciowy (patchcord) 3m kat. 5e 50 

2 Kabel sieciowy (patchcord) 5m kat. 5e 100 

3 Kabel sieciowy (patchcord) 10m kat. 5e 50 

4 Kabel sieciowy (patchcord) 15m lub 20m kat. 5e 30 

5 Beczka - łącznik rj45 kat. 5e 20 

6 Kable HDMI-HDMI 1,8m 60 

7 Kabel HDMI o długości 15m 1 

8 Kabel koniczynka do zasilacza laptopa 10 

9 Samoprzylepne klipsy na kable 500 

10 Opaska zaciskowa na rzep do organizacji kabli około 200x12mm 300 

11 Pendrive 32 GB 3.0 odczyt około 200 MB/s USB-A 15 

12 Dysk przenośny 500 GB SSD – USB 3.0 lub 3.2 USB C odczyt minimum 500 MB/s 
z kablem lub przejściówką do USB-A 

3 

13 Adapter/Obudowa dysku SSD M.2 NVME interfejs USB 3.0/3.1/3.2 na USB-C 3 

14 Mysz komputerowa optyczna przewodowa biurowa z rolką i dwoma przyciskami 
bocznymi minimum 1000 DPI na USB-A 

50 

15 Mysz komputerowa bezprzewodowa z rolką wyposażona w nanoodbiornik USB-
A dla komputerów i Bluetooth dla tabletów i komputerów z obsługą łączności 
Bluetooth, z możliwością przełączania przyciskiem pomiędzy urządzeniami. 
Zasilanie na baterie AA. 

3 

16 Słuchawki przewodowe, nauszne, otwarte z piankowymi nausznikami i 
mikrofonem jednokierunkowym z redukcją szumów. Złącze mini jack 3,5mm 
słuchawkowe (dźwięk i mikrofon) oraz z adapterem na oddzielne mini jack na 
dźwięk i mikrofon. Z możliwością regulacji głośności i wyciszenia na pilocie, 
kablu lub nauszniku. Waga do 150g. Długość kabla powyżej 1,4m. 

2 

17 Mikrofon konferencyjny dookólny z przyciskiem do wyciszania na USB-A  1 

18 Kamera internetowa na USB-A z wbudowanym mikrofonem, rozdzielczość 
minimum 1080p 

30 
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19 Akumulatory do UPS 12V 9Ah o wymiarach +/- 2mm: 150x65x95, terminal 
szeroki T2/F2 

40 

20 Switche 8-portowe gigabitowe 10 

21 Klucz sprzętowy z NFC U2F FIDO/FIDO2 kompatybilny z Active Directory, 
Microsoft 365, Google na USB-A 

12 

22 Bezprzewodowy skaner/czytnik czytający kody: kreskowe, QR, Datamatrix, 
PDF417, Aztec 

1 

23 Kabel DisplayPort-HDMI 1,8m 60 
 

  

GWARANCJA 

• Urządzenia muszą być fabrycznie nowe  

• Urządzenia musza być trwale oznakowane przez producenta, aby możliwa była identyfikacja produktu 

jak i producenta. 

• Urządzenie musi zostać dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. 

• Urządzenie musi posiadać deklarację CE. 

• W zakresie gwarancji: 

▪ Nie dotyczy kabli sieciowych, beczek RJ45, kabli HDMI, kabli zasilających do laptopów, 

klipsów oraz opasek zaciskowych. 

▪ Na dostarczone urządzenia Wykonawca udziela co najmniej 24 miesięcznej gwarancji,  

licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

▪ W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca: 

• zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny urządzeń lub serwis producenta  

w trybie 8/5 (8 godziny na dobę, we wszystkie dni robocze) od zgłoszenia. 

Dniem roboczym jest jeden dzień od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 

do godziny 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

• Bezpłatny odbiór i przesyłki naprawianego sprzętu od i do serwisu. 

▪ Czas reakcji i naprawy w ramach udzielonej gwarancji: 

• czas reakcji po wpłynięciu zgłoszenia – maksymalnie 24 godziny; 

• czas naprawy (lub wymiany) urządzenia na nowe wynosi do 14 dni 

kalendarzowych od dnia zgłoszenia awarii 

▪ Zgłoszenia awarii oraz potwierdzenie ich usunięcia będą dokonywane na piśmie, 

faksem, drogą elektroniczną lub w innej formie dopuszczonej przez strony. 

▪ Komunikacja telefoniczna i elektroniczna powinna być realizowana w języku polskim. 


