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Zakup pomocy dydaktycznych- niezbędnych do realizacji zadania "Organizacja pracy kół zawodowych na potrzeby realizacji koła filmowo - reklamowego w ramach projektu Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej- 

kompleksowy model modernizacji kształccenia zawodowego  na terenie Miasta Suwałki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020

FORMULARZ CENOWY

1 Laptop

"Procesor powinien osiągać w teście PassMark - CPU Mark z dnia 10.03.2018 wynik min. 8,880, (Jeżeli osiągi 

zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach 

niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i 

udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście  

PassMark – CPU Mark). Pamięć RAM - 16 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz), Pojemność pamięci 

podręcznej procesora min. 6 MB Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM - 32 GB, Ilość gniazd pamięci 

(ogółem / wolne) - 2/1, Dysk twardy - 256 GB SSD M.2 PCIe, 1000 GB SATA 5400 obr., Typ ekranu -IPS 

Full HD z powłoką przeciwodblaskową, matowy, Przekątna ekranu - 15,6"" Rozdzielczość ekranu - 1920 x 

1080 (FullHD), Karta graficzna osiągająca w testach PassMark - G3D Mark High End Videocards z dnia 

10.03.2018 minimalny wynik 6,974, maksymalny współczynnik TDP 70W, karta obsługuje DirectX 12.0. 

Minimalna pamięć na karcie GDDR5 o pojemności 6144 MB. Dźwięk - Wbudowane głośniki stereo, 

Wbudowany mikrofon, Zintegrowana karta dźwiękowa, Kamera internetowa - 1.0 Mpix, Łączność- LAN 

10/100/1000 Mbps, Typ karty sieciowej - Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł Bluetooth, Rodzaje wejść / 

wyjść - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt) - 1 szt., HDMI - 1 szt., Czytnik kart 

pamięci - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., DC-in (wejście 

zasilania) - 1 szt., Kensington Lock konektor - 1 szt., Bateria 3500 mAh, Li-Ion, Zainstalowany najnowszy 

stabilny system operacyjny w języku polskim, (wersja 64-bitowa), zapewniający pełne wsparcie dla 

posiadanego przez zamawiającego oprogramowania: Adobe Creative Cloud, MS Office 2013, Kaspersky 

Endpoint Security 10 for Windows, umożliwiający wykorzystanie na potrzeby aplikacji min. 16 GB 

przestrzeni adresowej pamięci RAM, pozwalający na uruchomienie aplikacji 32 i 64-bitowych, zapewniający 

pełne wsparcie dla urządzeń i podzespołów zainstalowanych w zamawianym sprzęcie komputerowym i 

peryferyjnych (przy ewentualnym wykorzystaniu sterowników od odpowiednich producentów podzespołów 

dołączonych do komputera).

Dołączone oprogramowanie - Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku), Waga – max. 2,65 kg 

(z baterią), Podświetlana klawiatura, Czerwone podświetlenie klawiatury, Wydzielona klawiatura numeryczna, 

Wielodotykowy, intuicyjny touchpad, Wbudowany czytnik linii papilarnych, Dołączone akcesoria – Zasilacz 

,Gwarancja - 24 miesiące . Masa netto max. 2.85 kg

Kolor Czarny

szt. 1,00
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Aparat z funkcją nagrywania (body + 

obiektyw)

Aparat 24-70mm z funkcją makro f/4L IS USM; Matryca CMOS minimum 20,2 MP o pełnej klatce wymiar 

35mm; Napęd: wbudowany silnik USM; Kąt widzenia: 84°–34°; Minimalny otwór przysłony:  22; Minimalna 

odległość ostrzenia: 0,38 m; Średnica filtra: 77; 

szt. 1

3. Stabilizator obrazu
Gimbal ręczny stabilizator 2017; materiał stop aluminium, tworzywo sztuczne; max. obciążenie 1800 g.; waga 

950 g.; ilość osi - 3.
szt. 1

4. Statyw monopod
Monopod video 4 sekc. z głowicą wideo (500 PLONG); podstawa FLUIDTECH do gładkich ruchów; 

zaciski Quick Power Lock; gumowy uchwyt, wysokość robocza 203 cm.
szt. 1

5. Statyw trójnóg mały
Statyw trójnóg mały, 5 sekcji, aluminiowy, głowica hybrydowa; Wysokość maksymalna 155 cm, wysokość 

minimalna 44 cm
szt. 1

6. Kamera sportowa
Kamera sportowa, ULTRA HD 4K (30 klatek/s); dotykowy ekran LCD z powłoką Corning Gorilla Glass; 

ramka montażowa; śruba montażowa; klips montażowy; elementy samoprzylepne.
szt. 1

7. Szelki do kamery sportowej Szelki montażowe do kamery sportowej szt. 1

8. 
Dodatkowa bateria do kamery 

sportowej

Dual Battery Charger + dodatkowa bateria: ładowarka Dual USB do kamery sportowej; zapasowa bateria li-

ion 1220mAh do kamery sportowej
szt. 1

9. Karta 64G
Karta Pamięci  microSD HC EXTREME 64GB o klasie 10. Prędkość odczytu do 100 MB/s, zapisu 60MB/s

szt.
2

10. Kabel mini jack miniJack 1.5m; 3,5mm. szt. 1

11. Kabel USB USB-B 4.5m czarny szt. 1

12. Kabel mini USB Premium mini USB 1.8m czarny szt. 1

13. Słuchawki przewodowe
Słuchawki przewodowe, pasmo przenoszenia 10-28000 Hz, dynamika głośników - co najmniej115 dB, 

impedancja głośników 23 Ohm, długość przewodu 3m, średnica głośnika 38 mm

szt. 

1

Wartość oferty (poz. 1-13)

Łącznie netto …………………

…………………

Łącznie brutto …………………

…………………………………

Data i miejscowość Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do 

Załącznik nr 2 do SIWZ

VAT

……………………………………………….
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https://www.komputronik.pl/product/297151/accura-premium-mini-usb-1-8m-czarny.html
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