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Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. Z o.o. 

ul. Wyzwolenia 11,  48-317 Korfantów 

REGON 000625798,   NIP 753-15-67-625 

 +48 77 43 44 000,   e-mail: ocr@ocr.pl,   www.ocr.pl 

Załącznik nr 1 do 

SIWZ PZPZ-

225/12/2020 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PAKIET NR III 

 
A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa produktu 

Komputer PC typu SFF 

 

 

2. Ilość 

15 szt. 

  
 3. Oferowany produkt (model, symbol, producent) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

B. PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Lp. 
       Opis parametru - parametr wymagany 

Parametr oferowany 

Tak/Nie 

 
1.  

Min. czterordzeniowy procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 

http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 9540 punktów Passmark CPU Mark), 

podać 

 
2.  Pamięć operacyjna: zainstalowana pamięć min. 16 GB DDR4 2666 MHz oraz możliwość rozbudowy do min 32 GB, 

 

 
3.  

Pamięci masowa: Min. 256 GB SSD M.2 2230/2280 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 

systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników, 

podać 

 
4.  Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach  ze wsparciem dla DirectX 12, 

 

 
5.  

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na 

tylnym panelu obudowy, 

 

 
6.  

Obudowa 

 Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt. 3,5”  

, 1 szt. 2,5 wewnętrzne 

 Zasilacz o mocy minimum 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 85%, przy 

50% obciążeniu. 

 

 

 
7.  

Wymagania dodatkowe: 

o Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro niewymagający 

aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem, sterownikami dla 

systemów Windows 10, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu operacyjnego w wersji 64 bitowej. 

o Wbudowane porty minimalnie:  

- 1 x HDMI 1.4b 

- 1 x VGA (D-Sub) lub DisplayPort (dopuszcza się wraz dostarczonym przewodem D-sub – DisplayPort) 

- 1 x RJ-45 

- 1 x Audio: line-in/ line-out 

- 1 x Audio: mikrofon/słuchawki z przodu obudowy 

- 1 x czytnik kart pamięci SD 

- 6 szt. USB (w tym min. 2 x min.USB 3.0) w tym: minimum 2 porty z przodu obudowy, minimum 4 porty z tyłu 

obudowy.  

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana 

przez użytkownika) 

o Obsługa sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 b/g/n 

o Bluetooth 4.0 

o Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez 

komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów 

przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) 

o Płyta główna z wbudowanymi: 
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- 1 złącze PCI-Express 2.0 x1  

- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 

       - 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD  

       - 1 złącze M.2-2230 umożliwiający zamontowanie hybrydowa kartę Wi-Fi i Bluetooth 

Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 złącz 

SATA 3.0 NCQ  

o Klawiatura USB w układzie QWERTY US  

o Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800 dpi 

o Nagrywarka DVD +/-RW, 

 
8.  

Ergonomia:  

o Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w 

obudowie do założenia kłódki)  

 

 

 
9.  

Normy i standardy 

o Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie 

norm) w zakresie: 

 Deklaracja zgodności CE  

 Komputery muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001 

 Komputery muszą spełniać normy EPEAT na poziomie BRONZE dla Polski – wymagany wpis dotyczący 

oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  - wydruk ze strony internetowej 

 

 

 
10.  

Zamawiający wymaga: 
o dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  postawionym wymaganiom i był wykonany przez Wykonawcę  (a 

jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia jakości  wg normy  ISO 9001 

aby Wykonawca  posiadał :Certyfikat ISO 9001  lub inne zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny podmiot 

zajmujący się  poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi  -odpowiadającej normie  ISO 

9001- (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu).  

o Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji 

substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta 

jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie 

propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy 

formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w 

szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o 

masie powyżej 25 gram 

 

 
11.  

Gwarancja: 

o świadczona  w siedzibie Zamawiającego (serwis typu onsite), chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie 

producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa 

Wykonawca, 

o Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez producenta komputera, 

36 miesięcy 

 
12.  

Wsparcie techniczne producenta 

o Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu 

numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

o Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na 

dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link 

strony. 

o Zgłoszenia serwisowe na polskojęzycznej infolinii na nr tel. w polskiej strefie numeracyjnej 

o Zamawiający wymaga formularza zgłoszeń serwisowych online na stronie www producenta komputera 

 

 
13.  

Wszystkie komputery muszą być nowe i oryginalnie zapakowane. Nie dopuszcza się produktów demo, powystawowych lub 

odnawialnych. 

 

Razem cena brutto  

 

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa produktu 

Komputer PC typu SFF PRO 

 

 

2. Ilość 

1 szt. 
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 3. Oferowany produkt (model, symbol, producent) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

B. PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Lp. 
       Opis parametru - parametr wymagany 

Parametr oferowany 

Tak/Nie 

 
1.  

Min. ośmiordzeniowy procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 

http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 13700 punktów Passmark CPU Mark), 

podać 

 
2.  Pamięć operacyjna: zainstalowana pamięć min. 32 GB DDR4 2666 MHz oraz możliwość rozbudowy do min 64 GB, 

 

 
3.  

Pamięci masowa: Min. 512 GB SSD M.2 2280 Class 50 NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą 

odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych 

nośników, 

podać 

 
4.  

Grafika powinna umożliwiać pracę na 3 monitorach  ze wsparciem dla DirectX 12 oraz OpenGL 4.5, Wyposażona 

w min. 3 szt. porty mini DisplayPort ( wraz z adapterami Mini DisplayPort do DisplayPort), zainstalowana pamięć 

min. 2GB GDDR5 

podać 

 
5.  

Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  porty słuchawek i mikrofonu na przednim 

oraz na tylnym panelu obudowy, 

 

 
6.  

Obudowa 

 Typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 

5,25” zewnętrzna typu SLIM, 1 szt. 3,5” wewnętrzna z montażem dysku bez narzędziowo, 1 szt. 2,5 

wewnętrzna 

 Zasilacz o mocy minimum 210W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 

88%, przy 50% obciążeniu. 

 

 

 
7.  

Wymagania dodatkowe: 

o Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 

niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z 

oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 10, płyty Recovery umożliwiające instalacje 

systemu operacyjnego w wersji 64 bitowej. 

o Wbudowane porty minimalnie:  

- 2 x DisplayPort 

- 1 x HDMI 

- 1 x RJ-45 

- 1 x Audio: line-in/ line-out 

- 1 x Audio: mikrofon/słuchawki z przodu obudowy 

- 1 x czytnik kart pamięci SD 

- 10 szt. USB w tym: z przodu obudowy minimum 4 porty (w tym 1 szt. USB Typ-C), z tyłu obudowy. minimum 

6 portów (w tym min 4 szt. USB 3.1) 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w 

wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja 

włączana przez użytkownika) 

o Obsługa sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 b/g/n 

o Bluetooth 4.0 

o Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania 

wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość 

szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego 

(TPM co najmniej w wersji 2.0) 

o Płyta główna z wbudowanymi: 

- 1 złącze PCI-Express 2.0 x1  

- 1 złącze PCI-Express 3.0 x16 

       - 1 złącze M.2-2280 umożliwiający zamontowanie modułu SSD  

       - 1 złącze M.2-2230 umożliwiający zamontowanie hybrydowa kartę Wi-Fi i Bluetooth 

Obsługa kart wyłącznie o niskim profilu, minimum 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 3 

złącz SATA 3.0 NCQ  

o Klawiatura USB w układzie QWERTY US  
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o Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) min 800 dpi 

o Nagrywarka DVD +/-RW, 

 
8.  

Ergonomia:  

o Obudowa o wymiarach max. wysokość-290mm, szerokość 92,6mm, głębokość-292mm z dopuszczalna 

tolerancja +/- 1 % 

 

 

 
9.  

Normy i standardy 

o Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające 

spełnienie norm) w zakresie: 

 Deklaracja zgodności CE  

 Komputery muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001 

 Komputery muszą spełniać normy EPEAT na poziomie BRONZE dla Polski – wymagany wpis dotyczący 

oferowanego modelu komputera w  internetowym katalogu http://www.epeat.net  - wydruk ze strony 

internetowej 

 

 
10.  

Zamawiający wymaga: 
o dla potwierdzenia, że oferowany sprzęt  odpowiada  postawionym wymaganiom i był wykonany przez 

Wykonawcę  (a jeżeli Wykonawca nie jest producentem to przez producenta) w systemie zapewnienia 

jakości  wg normy  ISO 9001 aby Wykonawca  posiadał :Certyfikat ISO 9001  lub inne 

zaświadczenie/dokument  wydane przez niezależny podmiot zajmujący się  poświadczaniem zgodności 

działań wykonawcy z normami jakościowymi  -odpowiadającej normie  ISO 9001- (załączyć dokument 

potwierdzający spełnianie wymogu).  

o Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o 

eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie 

dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych 

w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię 

możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; 

dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów 

wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram 

 

 
11.  

Gwarancja: 

o świadczona  w siedzibie Zamawiającego (serwis typu onsite), chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w 

siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i 

z naprawy pokrywa Wykonawca, 

o Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez producenta komputera, 

36 miesięcy 

 
12.  

Wsparcie techniczne producenta 

o Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po 

podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

o Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez 

podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do 

oferty należy dołączyć link strony. 

o Zgłoszenia serwisowe na polskojęzycznej infolinii na nr tel. w polskiej strefie numeracyjnej 

o Zamawiający wymaga formularza zgłoszeń serwisowych online na stronie www producenta komputera 

 

 
13.  

Wszystkie komputery muszą być nowe i oryginalnie zapakowane. Nie dopuszcza się produktów demo, 

powystawowych lub odnawialnych. 

 

Razem cena brutto  

 

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa produktu 

Monitor LCD 

 

 

 

 

2. Ilość 

17 szt. 

  

 3. Oferowany produkt (model, symbol, producent) 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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B. PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Lp.        Opis parametru - parametr wymagany Parametr oferowany 

Tak/Nie 

 
1.  Rozmiar matrycy - od 23,8", 

 

 
2.  Rodzaj matrycy LED,IPS 

 

 
3.  Rozdzielczość min. FULL HD 1920x1080,   

 

 
4.  Kąt widzenia min. (poziom; pion) 178/178, 

 

 
5.  Czas reakcji matrycy (typowy) 6ms, 

 

 
6.  Jasność min. 250 cd/m2, 

 

 
7.  Ekran 16:9, min. 16,7 mln kol, 

 

 
8.  możliwość pochylenia góra i dół, 

 

 
9.  Wielkość plamki max 0,275,  

 

 
10.  złącza D-sub, HDMI 

 

 
11.  

Gwarancja: 

o  naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas 

koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, 

o na okres naprawy monitora, Wykonawca zapewni monitor zastępczy 

 

36 miesięcy  

Razem cena brutto  

 

A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 1. Nazwa produktu 

Laptop 

 

 

2. Ilość 

2 szt. 

  
 3. Oferowany produkt (model, symbol, producent) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

B. PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Lp. 
       Opis parametru - parametr wymagany 

Parametr oferowany 

Tak/Nie 

 
1.  

Min. czterordzeniowy procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: 

http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 8000 punktów Passmark CPU Mark), 

podać 

 
2.  Pamięć operacyjna: zainstalowana pamięć min. 16 GB DDR4 2666 MHz oraz możliwość rozbudowy do min 32 GB, 

 

 
3.  

Pamięci masowa: Min. 512 GB SSD NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu 

operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników, 

podać 

 
4.  

Grafika ze wsparciem dla DirectX 12, procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest 

(wynik dostępny: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) co najmniej wynik 5900 punktów Passmark G3D 

Mark), pamięć podręczna min. 3GB GDDR5 

podać 

 
5.  Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  min 2 dostrojone głośniki  
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6.  Wyświetlacz o przekątnej 15,6” z powloką przeciwodblaskowa o rozdzielczości FHD i podświetleniem LED 

 

 
7.  

Obudowa 

Standardowa, pełnowymiarowa klawiatura odporna na zalanie 

Standardowa pełnowymiarowa, odporna na zachlapania klawiatura z opcjonalnym podświetleniem 

Klawiatura numeryczna z 10 klawiszami 

Precyzyjny panel dotykowy z obsługą gestów wielodotykowych i zintegrowanym przewijaniem  

Materiał :matowe aluminium, 

 

 
8.  

Wymagania dodatkowe: 

o Microsoft Windows 10 Professional PL, zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Pro 

niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z 

oprogramowaniem, sterownikami dla systemów Windows 10, płyty Recovery umożliwiające instalacje systemu 

operacyjnego w wersji 64 bitowej. 

o Wbudowane porty minimalnie:  

- 1 x HDMI 

- 1 x RJ-45 

- 1 x Audio: mikrofon/słuchawki  

- 1 x czytnik kart pamięci SD (SD,SDHC,SDXC) oraz microSD (SD,SDHC,SDXC) 

- 4szt. USB w tym: minimum 3 porty USB 3.1 Typ-A) ,mi. 1 USB 3.1 Typ-C 

Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku 

stosowania konwerterów, przejściówek itp. 

o Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja 

włączana przez użytkownika) 

o Obsługa sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 b/g/n 

o Bluetooth 4.0 

o Zintegrowana panoramiczna kamera internetowa o rozdzielczości HD (720p) z dwoma cyfrowymi mikrofonami 

kierunkowymi 

o Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi 

przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych 

dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 

2.0) 

o Czytnik linii papilarnych 

 

 

 
9.  

Normy i standardy 

o Komputery mają spełniać normy  i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie 

norm) w zakresie: 

 Deklaracja zgodności CE  

 Komputery muszą być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości  ISO 9001 

 

 
10.  

Gwarancja: 

o świadczona  w siedzibie Zamawiającego (serwis typu onsite), chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w 

siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  - wówczas koszt transportu do i z 

naprawy pokrywa Wykonawca, 

o Naprawy gwarancyjne  urządzeń muszą być realizowane przez producenta komputera, 

36 miesięcy 

 
11.  

Wsparcie techniczne producenta 

o Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu 

numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

o Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie 

na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy 

dołączyć link strony. 

o Zgłoszenia serwisowe na polskojęzycznej infolinii na nr tel. w polskiej strefie numeracyjnej 

o Zamawiający wymaga formularza zgłoszeń serwisowych online na stronie www producenta komputera 

 

 
12.  

Wszystkie komputery muszą być nowe i oryginalnie zapakowane. Nie dopuszcza się produktów demo, powystawowych 

lub odnawialnych. 

 

Razem cena brutto  
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A. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa produktu 

Licencja ESD MS Office 2019 PL Standard 

 

 

2. Ilość 

18 szt. 

 
3. Oferowany produkt (model, symbol, producent) 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

B. PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Lp. 
Opis parametru - parametr wymagany 

Parametr oferowany 

Tak/Nie 

1.  

Licencja w wersji Electronic Software Distribution (ESD) na pakiet programów biurowych w skład których wchodzi: 

edytor tekstowy, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji, program pocztowy, program do notatek cyfrowych, 

program do publikacji. 

podać 

2.  Kod aktywacyjny musi być unikatowy, nigdy wcześniej nie używany ani aktywowany na innych urządzeniach 
 

3.  Dostawa kodów aktywacyjnych w formie elektronicznej zaszyfrowanej wiadomości email na adres informatyk@ocr.pl 
 

4.  
Dostęp do portalu producenta oprogramowania w celu zarzadzania dostarczonymi licencjami i kluczami 

oprogramowania. 

 

Razem cena brutto  

 

 

 

 

 

l.p. Przedmiot zamówienia 
ilość 
sztuk 

cena 
jednostkowa 

netto 

wartość 
netto 

% VAT wartość brutto 

1. 
Komputer PC typu SFF 15 

    

2. Komputer PC typu SFF 
PRO 

1 
    

3. 
Monitor LCD 17 

    

4. Laptop 2 
    

5. Licencja ESD MS Office 
2019 PL Standard 

18 
    

 

 

 

   ............................................................................ 
   podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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