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Notebooki  
 
 
Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Standard 2019.  W 

celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek.  

Wszystkie notebooki zakupione z poniższej oferty dostarczane są z dopasowaną do rozmiaru 

torbą oraz myszką bezprzewodową zapewniającą żywotność baterii do 12 miesięcy wg 

dokumentacji producenta, z nano odbiornikiem, zasilaną 1 baterią AA.  

 
Notebook NB 1 
 

Cena modelu  Netto = 3 050,00 zł. 
Brutto = 3 751,50 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w 
technologii LED przeciwodblaskowy, jasność 220 nitów, kontrast 300:1 

Procesor AMD Ryzen 3 3200U 

Pamięć 
operacyjna RAM 

8GB DDR4 2400MHz 

Parametry 
pamięci masowej 

256 GB SSD NVMe PCIe 

Karta graficzna Zintegrowana 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo) 
Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 10 godzin 
Zasilacz o mocy 45W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB  

Waga i wymiary Waga 1.90 kg z baterią 
Wymiary 376 x 246 x 22,5 mm 

BIOS 1. Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS 
2. Modelu procesora, prędkości procesora,  
3. Informacji o ilości pamięci RAM  
4. Informacji o: numerze seryjnym. 

2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
4. Ustawienia hasła Administratora bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo FW TPM 2.0 
Złącze typu Kensington Lock 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB 2.0, RJ-45, 1 x złącze 
słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC.  
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 
802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) zintegrowany. 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY), 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. 
Touchpad  
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4. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Notebook NB 2 
 
Cena modelu  Netto = 3 240,00 zł. 

Brutto = 3 985,20 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w 
technologii LED przeciwodblaskowy, jasność 220 nitów, kontrast 300:1 

Procesor AMD Ryzen 5 3500U 

Pamięć 
operacyjna RAM 

8GB DDR4 2400 MHz 

Parametry 
pamięci masowej 

256 GB SSD NVMe PCIe 

Karta graficzna Zintegrowana 

Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo) 
Wbudowany w obudowę matrycy mikrofon wraz z kamerą HD 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 10 godzin 
Zasilacz o mocy 45W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 

Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 26dB. 

Waga i wymiary Waga 1.90 kg z baterią 
Wymiary maks: 376 x 246 x 22,5 mm 

BIOS 1. Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS 
2. Modelu procesora, prędkości procesora,  
3. Informacji o ilości pamięci RAM  
4. Informacji o: numerze seryjnym. 

2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
4. Ustawienia hasła Administratora bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo FW TPM 2.0 
Złącze typu Kensington Lock 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1 x HDMI 1.4, 2 szt. USB 3.1, 1 szt. USB 2.0, RJ-45, 1 x złącze 
słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC.  
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 
802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) zintegrowany.  
3. Klawiatura (układ US -QWERTY), 102 klawisze z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. 
Touchpad  
4. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Notebook NB 3 
 
Cena modelu  Netto = 3 390,00 zł. 

Brutto = 4 169,70 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w 
technologii LED przeciwodblaskowy, jasność 220 nitów, kontrast 300:1 
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Procesor Intel i5-1135G7 
Pamięć operacyjna 
RAM 

8GB DDR4 2400 MHz, możliwość rozbudowy do 16GB 

Parametry pamięci 
masowej 

256 GB SSD NVMe PCIe 

Karta graficzna Ze wsparciem dla DirectX 12 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki (stereo), wbudowany w obudowę matrycy 
mikrofon wraz z kamerą 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 41WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 12 godzin 
Zasilacz o mocy 45W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro lub system równoważny. 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER dla Polski 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 25dB. 

Waga i wymiary Waga 1.90 kg z baterią 
Wymiary: 376 x 246 x 22,5 mm 

BIOS BIOS zgodny z UEFI. 
1. Możliwość odczytania z BIOS: 

1. Wersji BIOS 
2. Modelu procesora, prędkości procesora,  
3. Informacji o ilości pamięci RAM  
4. Informacji o dacie produkcji komputera. 
5. Informacji o: numerze seryjnym, ID płyty głównej. 
6. Informacji o preinstalowanym systemie operacyjnym. 
7. Informacji o baterii: numer seryjny oraz data produkcji. 

2. Możliwość wyłączenia/włączenia: wirtualizacji, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
3. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
4. Ustawienia hasła Administratora oraz Power-On bez potrzeby uruchamiania systemu 
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo FW TPM 2.0 
Złącze typu Kensington Lock 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI 1.4, 2x USB 3.1, 1x USB 2.0, RJ-45, 1x złącze 
słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC 
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 
802.11b/g/n/AC + Bluetooth 4.2 (COMBO) 
3. Klawiatura (układ US QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych 
4. touchpad 
5. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Notebook NB 4 
 
Cena modelu  Netto = 3 580,00 zł. 

Brutto = 4 403,40 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3” o rozdzielczości FHD (1920x1080), UWVA 
(IPS), przeciwodblaskowy, jasność 400 nitów, kontrast 1200:1 

Procesor Intel i3-1115G4 
Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB 3200 MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 32GB 

Parametry pamięci 
masowej 

256 GB SSD NVMe PCIe 

Karta graficzna Zintegrowana 
Wyposażenie Karta dźwiękowa stereo, wbudowane dwa głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera 
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multimedialne HD wraz z dwoma mikrofonami 
Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 45WHr, Li-Ion, Long-Life. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 12 godzin 
Zasilacz o mocy 45W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro. 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB  

Waga i wymiary Waga 1,30 kg z baterią 
Wymiary: 307 x 209 x 17,7 mm 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności, producencie i 
obsadzeniu na poszczególnych slotach  
4. Informacji o dysku twardym: typ, producent, model  
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, mikrofonu, karty dźwiękowej, funkcji TurboBoost, 
wirtualizacji, bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo 1. Złącze zabezpieczające typu Kensington Lock 
2. BIOS posiadający możliwość: 
- skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w 
sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł 
zasilania i podtrzymania BIOS,  
- ustawienia hasła na dysku (drive lock) 
- blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; 
- blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń 
- kontroli sekwencji boot-ącej; 
- startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
3. zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0); 
4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie: 

a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, 
nr seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
d. Bateria: nr seryjny, napięcie 
e. Data wydania i wersja BIOS 
f. Nr seryjny komputera 

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów, a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, kamery 
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internetowej, modułu wifi, portów USB, karty graficznej, baterii 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający datę testu, wynik, identyfikator awarii 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x USB 3.1 Typ-C, 1x złącze słuchawkowe 
stereo/liniowe wyjście + złącze mikrofonowe (COMBO audio), czytnik kart multimedialnych 
SD/SDHC/SDXC. 
2. Karta sieciowa WLAN 802.11 ac 2x2 wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 
3. Klawiatura odporna na zalanie (układ US -QWERTY) 
4. Clickpad. 
5. Czytnik linii papilarnych 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Notebook NB 5 
 
Cena modelu  Netto = 4 250,00 zł. 

Brutto = 5 227,50 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w 
technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 250 nitów. 

Procesor Intel i5-1135G7 
Pamięć operacyjna 
RAM 

16 GB 3200MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB 

Parametry pamięci 
masowej 

256 GB SSD NVMe PCIe 

Karta graficzna Intel Iris Xe 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 
720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w 
obudowę matrycy 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 45WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 12 godzin. 
Zasilacz o mocy 45W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB  

Waga i wymiary Waga 1,8 kg z baterią 
Wymiary maks. 360 x 234 x 19,9 mm 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na 
poszczególnych slotach  
4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, 
wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym 
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lub hasłem administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, 
zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego 
procesora, ilości pamięci RAM 
- mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H 
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie: 

a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
d. Data wydania i wersja BIOS 
e. Nr seryjny komputera 

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie 
przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table 
(GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI, 3x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania 
zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i 
obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), 
czytnik kart multimedialnych microSD, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa 

http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/
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mikrofony 
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 
ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy 
numerycznych 
4. Clickpad. 
5. Czytnik linii papilarnych 
6. Wbudowany czytnik kart smart. 
7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 
 

Notebook NB 6 
 
Cena modelu  Netto = 4 600,00 zł. 

Brutto = 5 658,00 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w 
technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 250 nitów. 

Procesor Intel i5-1135G7 
Pamięć operacyjna 
RAM 

16 GB 3200MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB 

Parametry pamięci 
masowej 

512 GB SSD NVMe PCIe 

Karta graficzna Intel Iris Xe 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 
720p @ 30 fps z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w 
obudowę matrycy 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 45WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 12 godzin. 
Zasilacz o mocy 45W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB  

Waga i wymiary Waga 1,8 kg z baterią 
Wymiary maks. 360 x 234 x 19,9 mm 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na 
poszczególnych slotach  
4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, 
wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym 
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lub hasłem administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, 
zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego 
procesora, ilości pamięci RAM 
- mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H  
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie: 

a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
d. Data wydania i wersja BIOS 
e. Nr seryjny komputera 

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie 
przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table 
(GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI, 3x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania 
zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i 
obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), 
czytnik kart multimedialnych microSD, wbudowana kamera w obudowę ekranu komputera i dwa 

http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/
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mikrofony 
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 
ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy 
numerycznych 
4. Clickpad. 
5. Czytnik linii papilarnych 
6. Wbudowany czytnik kart smart 
7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Notebook NB 7 
 
Cena modelu  Netto = 4 390,00 zł. 

Brutto = 5 399,70 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 13,3" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w 
technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 250 nitów, kontrast 600:1 

Procesor Intel i5-1135G7 
Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB DDR4 3200 MHz, możliwość rozbudowy do 64GB 

Parametry pamięci 
masowej 

256 GB SSD M.2 PCIe NVMe 

Karta graficzna Intel Iris Xe 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 
720p @ 30 fps wraz z dwoma mikrofonami. 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 53WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 14 godzin. 
Zasilacz o mocy 65W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 19 dB  

Waga i wymiary Waga 1,3 kg z baterią 
Wymiary: 308 x 205 x 17,9 mm 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem 
administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym 
fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości 
pamięci RAM, 
- mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H 
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie, m.in.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
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4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
7. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za 
weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego 
nadpisania lub uszkodzenia. 
8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie 
przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table 
(GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem 
zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa 
w wyżej. 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na 
poszczególnych slotach  
4. Informacji o dysku twardym: model 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji 
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)   oraz DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI, 2x USB typu A 5Gbps w tym 1 tzw.: dosilone, 2x USB 40 
Gbps typu C z Thunderbolt oraz DisplayPort, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), 
wbudowana kamera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i dwa mikrofony. 
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2. Karta sieciowa WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO, 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min. 2-stopniową 
regulacją poziomu podświetlenia, 
4. Clickpad 
5. Czytnik linii papilarnych 
6. Wbudowany czytnik kart smart 
7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Notebook NB 8 
 
Cena modelu  Netto = 4 990,00 zł. 

Brutto = 6 137,70 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w 
technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 250 nitów. 

Procesor Intel ii7-1165G7 
Pamięć operacyjna 
RAM 

16 GB 3200MHz DDR4, możliwość rozbudowy do 64 GB 

Parametry pamięci 
masowej 

512 GB SSD NVMe PCIe 

Karta graficzna Intel Iris Xe 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo, wbudowane głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 
720p i IR z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę, dwa mikrofony wbudowane w obudowę 
matrycy 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 45WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 12 godzin. 
Zasilacz o mocy 45W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB  

Waga i wymiary Waga 1,8 kg z baterią 
Wymiary 360 x 234 x 19,9 mm 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na 
poszczególnych slotach  
4. Informacji o dysku twardym: model, typ i pojemność 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB przy wyłączonym notebooku, 
wewnętrznego głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania 
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń 
zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym 
lub hasłem administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
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- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, 
zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego 
procesora, ilości pamięci RAM 
- mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H 
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie: 

a. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
b. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
c. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
d. Data wydania i wersja BIOS 
e. Nr seryjny komputera 

- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie 
przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table 
(GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI, 3x USB 3.1, w tym 1x tzw. dosilone do ładowania 
zewnętrznych urządzeń nawet przy wyłączonym notebooku, 1x USB 3.1 typu C z opcją ładowania i 
obsługa DisplayPort 1.2, RJ-45, 1x złącze słuchawkowe stereo/złącze mikrofonowe (COMBO), 
czytnik kart kryptograficznych Smart Card, czytnik kart multimedialnych microSD, wbudowana 
kamera w obudowę ekranu komputera i dwa mikrofony 
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 
ax wraz z Bluetooth 5 COMBO 

http://www.dmtf.org/standards/wsman
http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/
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3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie z wydzieloną z prawej strony strefą klawiszy 
numerycznych 
4. Clickpad. 
5. Czytnik linii papilarnych 
6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Notebook NB 9 
 
Cena modelu  Netto = 5 250,00 zł. 

Brutto = 6 457,50 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii 
LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 1000 nitów, kontrast 1500:1 z wbudowanym, zintegrowanym 
filtrem prywatyzującym 

Procesor Intel i5-1135G7 
Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB DDR 4, 3200 MHz, możliwość rozbudowy do 64GB 

Parametry pamięci 
masowej 

512 GB SSD PCIe NVMe 

Karta graficzna Intel Iris Xe 
Wyposażenie 
multimedialne 

Wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z 
trzema mikrofonami oraz kamera IR 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 53WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 15 godzin. 
Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 
min. 
Zasilacz o mocy 65W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB  

Waga i wymiary Waga maks. 1,4 kg z baterią 
Wymiary 324 x 215 x 17,8 mm 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym 
lub hasłem administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- BIOS zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, 
zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego 
procesora, ilości pamięci RAM, 
- posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy 
uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu 
BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Komputer posiadający zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem 
Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H 
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 
6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie, m.in.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
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3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, 
odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku 
nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 
Komputer wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, 
działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i 
autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID 
Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS 
odbywająca się z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie 
odizolowanego, o którym mowa w wyżej. 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na 
poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji 
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być 
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)   
oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI, 2x USB 5Gbps w tym 1x tzw. dosilony, 2x USB typu C z 
Thunderbolt 40Gbps z obsługą DisplayPort, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), 
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wbudowana kamera 720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną 
zasłaniającą kamerę i trzy mikrofony oraz kamera Infra Red 
2. Karta sieciowa WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową 
regulacją poziomu podświetlenia. 
4. Clickpad 
5. Czytnik linii papilarnych 
6. Wbudowany modem LTE 
7. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

 

Notebook NB 10 
 

Cena modelu  Netto = 5 750,00 zł. 
Brutto = 7 072,50 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości FHD (1920x1080) w technologii 
LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 1000 nitów, kontrast 1500:1 z wbudowanym, zintegrowanym 
filtrem prywatyzującym 

Procesor Intel i7-1165G7 
Pamięć operacyjna 
RAM 

16GB DDR 4, 3200 MHz, możliwość rozbudowy do 64GB 

Parametry pamięci 
masowej 

512 GB SSD PCIe NVMe 

Karta graficzna Intel Iris Xe 
Wyposażenie 
multimedialne 

Wbudowane 2W głośniki stereo, wbudowana w obudowę matrycy kamera HD 720p @ 30 fps wraz z 
trzema mikrofonami oraz kamera Infra Red 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

3-cell, 53WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 15 godzin. 
Funkcja szybkiego ładowania umożliwiająca naładowanie baterii do 50% pojemności w czasie do 30 
min. 
Zasilacz o mocy 65W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15 dB  

Waga i wymiary Waga 1,4 kg z baterią 
Wymiary 324 x 215 x 17,8 mm 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- możliwość autoryzacji przy starcie komputera każdego użytkownika jego hasłem indywidualnym 
lub hasłem administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- BIOS zawierający nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, 
zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego 
procesora, ilości pamięci RAM, 
- posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy 
uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu 
BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Komputer posiadający zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem 
Trusted Platform Module (TPM v 2.0) 
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H 
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 
6. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
7. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
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- informacje o systemie, m.in.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający m.in.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
Komputer wyposażony w zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, 
odpowiedzialny za weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku 
nieautoryzowanego jego nadpisania lub uszkodzenia. 
Komputer wyposażony w BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, 
działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i 
autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID 
Partition Table (GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS 
odbywająca się z wykorzystaniem zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie 
odizolowanego, o którym mowa w wyżej. 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na 
poszczególnych slotach 
4. Informacji o dysku twardym: model 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji 
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być 
zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)   
oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
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- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: 1x HDMI, 2x USB 5Gbps w tym 1x tzw. dosilony, 2x USB 40 Gbps typu 
C z Thunderbolt, 1x złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), wbudowana kamera 
720p@30fps w obudowę ekranu komputera z mechaniczną przesłoną zasłaniającą kamerę i trzy 
mikrofony oraz kamera Infra Red, gniazdo nano SIM 
2. Karta sieciowa WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO. 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min 2-stopniową 
regulacją poziomu podświetlenia. 
4. Clickpad 
5. Czytnik linii papilarnych 
6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
7. Wbudowany modem LTE/WWAN 

 

Notebook NB 11 
 

Cena modelu  Netto = 6 640,00 zł. 
Brutto = 8 167,20 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem dotykowym 13.3", ekran zabezpieczony Corning 
Gorilla Glass 5, umożliwiający przekonwertowanie do funkcji tabletu poprzez obrócenie ekranu o 
360 stopni. Ekran FHD (1920x1080) w technologii LED IPS o jasności 1000 nitów, kontrast 1500:1, 
technologia Panel Self Refresh (PSR). Wbudowany filtr prywatyzujący. 

Procesor Intel i7-1165G7 
Pamięć operacyjna 
RAM 

16 GB 3200 MHz 

Parametry pamięci 
masowej 

512 GB SSD M.2 PCIe NVMe 

Karta graficzna Intel Iris Xe 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa, wbudowane 2W głośniki stereo 
Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD + IR wraz z trzema mikrofonami oraz kamera IR 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

4-cell, 53WHr. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta do 12 godzin. 
Zasilacz o mocy 65W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB  

Waga i wymiary Waga 1,4 kg z baterią 
Wymiary 308 x 205 x 17,9 mm 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem 
administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym 
fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości 
pamięci RAM, 
- mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik kart kryptograficznych Smart Card 
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
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systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie, m.in.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
6. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za 
weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego 
nadpisania lub uszkodzenia. 
7. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie 
przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table 
(GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem 
zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa 
w wyżej. 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na 
poszczególnych slotach  
4. Informacji o dysku twardym: model 
5. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
funkcjonalności ładowania zewnętrznych urządzeń przez port USB, wewnętrznego głośnika, funkcji 
TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)   oraz DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
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event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: HDMI, 2x USB 3.1 w tym 1 tzw.: dosilone, 2x USB 40Gbps typu C z 
Thunderbolt, złącze słuchawkowe stereo/mikrofonowe (combo), wbudowana kamera 720p@30fps i 
trzy mikrofony, kamera Infra Red 
2. WLAN-AC 802.11a/b/g/n/ac/ax wraz z Bluetooth 5.0 COMBO 
3. Klawiatura (układ US -QWERTY) odporna na zalanie, podświetlana od dołu z min. 2-stopniową 
regulacją poziomu podświetlenia. Klawiatura samoczynnie deaktywująca się podczas pracy na 
komputerze w trybie tabletu.  
4. Touchpad/Clickpad 
5. Czytnik linii papilarnych 
6. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków 
gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
7. Wbudowany modem LTE. 

 

Notebook NB 12 
 
Cena modelu  Netto = 11 000,00 zł. 

Brutto = 13 530,00 zł. 

Typ Komputer przenośny typu zaawansowana mobilna stacja robocza z ekranem 15,6" o rozdzielczości 
FHD (1920x1080) w technologii LED IPS przeciwodblaskowy, jasność 400 nitów, kontrast 1200:1 

Procesor Intel i7-10750H 
Pamięć operacyjna 
RAM 

32 GB 2933 MHz 

Parametry pamięci 
masowej 

1TB GB NVMe PCIe Gen 3 x4 

Karta graficzna RTX 2070 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo, zgodna z HD audio, wbudowane 4 głośniki (2 niskotonowe i 2 
wysokotonowe), wbudowane w obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą 720p HD z IR 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

6-cell, 83Wh, czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta komputera do 14 godzin 
Zasilacz o mocy 200W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB 

Waga i wymiary Waga 2 kg 
Wymiary 354 x 235 x 17,9 mm 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem 
administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- nieulotna informacja z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, zainstalowanym 
fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego procesora, ilości 
pamięci RAM, 
- mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H  
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
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- informacje o systemie, m.in.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii. 

BIOS Możliwość odczytania z BIOS:  
1. Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji 
2. Modelu procesora, prędkości procesora, wielkość pamięci cache L1/L2/L3 
3. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na 
poszczególnych slotach  
4. Informacji o MAC adresie karty sieciowej 
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB, 
funkcjonalności ładowania zewnętrznych urzadzeń przez port USB, czytnika kart SD, wewnętrznego 
głośnika, funkcji TurboBoost, wirtualizacji z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego 
z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych 
urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera 
lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 
Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub 
innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie 
administratora.  
BIOS posiadający funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na 
poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku 
twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację 
sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty 
głównej;  
- zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej. 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman)   oraz DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform 
event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: mini DisplayPort, 2x Thunderbolt 3, 1x USB 3.1, złącze audio COMBO 
słuchawkowo/mikrofonowe, RJ-45, czytnik kart multimedialnych SD, czytnik Smart Card. 
2. WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2), 
3. Klawiatura podświetlana, odporna na zalanie (układ US-QWERTY)., 
4. Touchpad/Clickpad 
5. Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 
6. Wbudowany czytnik linii papilarnych 
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Notebook NB 13 
 
Cena modelu  Netto = 12 200,00 zł. 

Brutto = 15 006,00 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17.3" o rozdzielczości UHD (3840x2160) w 
technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność 550 nitów, kontrast 1000:1 z czujnikiem 
oświetlenia, 100% DCI-P3 

Procesor Intel i7-10850H 
Pamięć operacyjna 
RAM 

32 GB DDR4 2666MHz, możliwości rozbudowy do 128 GB, 3 wolne sloty na pamięć, obsługa pamięci 
ECC do 64 GB 

Parametry pamięci 
masowej 

1TB SSD PCIe NVMe, możliwość zainstalowania 4 dysków 

Karta graficzna Quadro RTX 3000 6GB 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w 
obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą 720p HD z IR  

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

8-cell, 94Wh 
Zasilacz o mocy 200W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i 
standardy 

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski 
Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 

Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 
ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15dB  

Waga i wymiary Waga 2,9 kg 
Wymiary 399 x 268 x 26,9 mm 

Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 
- przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem 
administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- zawiera nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, 
zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego 
procesora, ilości pamięci RAM, 
- mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H  
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie, m.in.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
7. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za 
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weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego 
nadpisania lub uszkodzenia. 
8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie 
przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table 
(GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem 
zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa 
w wyżej. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie 
technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera 
zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji,  
a także umożliwiająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty 
głównej; 
- zdalną konfigurację ustawień BIOS; 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
wbudowanej pamięci nieulotnej; 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego  
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 2x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem 
dla Display Port 1.4, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 3x USB 3.1 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, 
złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC, czytnik 
Smart Card.  
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 
a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2)  
3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US-QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy 
numerycznych. Touchpad/Clickpad, Poinstick 
4 Wbudowany czytnik linii papilarnych 

 

Notebook NB 14 
 
Cena modelu  Netto = 15 000,00 zł. 

Brutto = 18 450,00 zł. 

Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15.6" o rozdzielczości UHD (3840x2160) w 
technologii IPS LED przeciwodblaskowy, jasność 600 nitów, kontrast 1000:1 z czujnikiem oświetlenia 

Procesor Intel i9-10885H 
Pamięć operacyjna 
RAM 

32 GB DDR4 2666MHz, możliwości rozbudowy do 128 GB, obsługa pamięci ECC do 64GB 

Parametry pamięci 
masowej 

1TB SSD PCIe NVMe, możliwość zainstalowania 4 dysków 

Karta graficzna Quadro RTX 4000 8GB 
Wyposażenie 
multimedialne 

Karta dźwiękowa stereo zgodna z HD audio, wbudowane głośniki stereo min 2W, wbudowane w 
obudowę matrycy dwa mikrofony wraz z kamerą 720p HD z IR 

Wymagania 
dotyczące baterii i 
zasilania 

8-cell, 94Wh 
Zasilacz o mocy 200W 

System operacyjny Zainstalowany fabrycznie system operacyjny Windows 10 Pro 
Certyfikaty i Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski  
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standardy Certyfikat TCO Certified Notebooks 8 
Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą 

ISO 9296 w pozycji operatora w trybie (IDLE) wynosząca maksymalnie 15dB  
Waga i wymiary Waga 2,4 kg 

Wymiary 357 x 243 x 25,9 mm 
Bezpieczeństwo 1. BIOS posiadający następujące cechy: 

- przy starcie komputera możliwość autoryzacji użytkownika jego hasłem indywidualnym lub hasłem 
administratora 
- kontrola sekwencji boot-ącej; 
- możliwość startu systemu z urządzenia USB 
- funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 
- zawiera nieulotną informację z nazwą produktu, jego numerem seryjnym, wersją BIOS, 
zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym, a także informację o: typie zainstalowanego 
procesora, ilości pamięci RAM, 
- mechanizm samokontroli i samoczynnej naprawy działający automatycznie przy uruchomieniu 
komputera, który sprawdza integralność i autentyczność uruchamianego podsystemu BIOS 
2. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 
3. Zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 
(TPM v 2.0)  
4. Obudowa o wzmocnionej konstrukcji, spełniająca wymogi normy Mil-Std-810H  
5. Zintegrowany w obudowie notebooka czytnik linii papilarnych 
6. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku 
polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w 
oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego 
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności 
systemu diagnostycznego: 
- informacje o systemie, m.in.: 
1. Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość 
2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamięci, nr 
seryjny, typ pamięci, nr części, nazwa producenta 
3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 
4. Data wydania i wersja BIOS 
5. Nr seryjny komputera 
- możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty 
komputera 
- możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, 
pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiękowej, klawiatury, myszy, sieci, płyty głównej, portów 
USB, karty graficznej 
- rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii 
7. Zintegrowany z płytą główną szyfrowany kontroler fizycznie odizolowany, odpowiedzialny za 
weryfikację i ochronę BIOS oraz jego samoczynną naprawę w przypadku nieautoryzowanego jego 
nadpisania lub uszkodzenia. 
8. BIOS posiadający mechanizm samokontroli i samoczynnej autonaprawy, działający automatycznie 
przy każdym uruchomieniu komputera, który sprawdza integralność i autentyczność 
uruchamianego podsystemu BIOS oraz chroni Master Boot Record (MBR) oraz GUID Partition Table 
(GPT) przed uszkodzeniem lub usunięciem. Weryfikacja poprawności BIOS z wykorzystaniem 
zintegrowanego z płytą główną szyfrowanego kontrolera fizycznie odizolowanego, o którym mowa 
w wyżej. 

Zarządzanie Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie 
sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu 
włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie 
technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera 
zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji,  
a także umożliwiająca: 
- monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty 
głównej; 
- zdalną konfigurację ustawień BIOS; 
- zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu 
operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 
- zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i 
zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z 
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wbudowanej pamięci nieulotnej; 
- technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym zgodna z 
otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 
1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/); 
- nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem 
SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, 
w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego  
(tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; 
- wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez 
upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. 

Wymagania 
dodatkowe 

1. Wbudowane porty i złącza: Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, 2x Thunderbolt 3.0 (ze wsparciem 
dla Display Port 1.4, USB 3.1 Gen2, urządzeń PCIe Gen3), 2x USB 3.1 w tym 1 szt dosilona, RJ-45, 
złącze audio COMBO słuchawkowo/mikrofonowe, czytnik kart multimedialnych SD/SDXC  
2. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 
a/b/g/n/ac/ax (ilość anten: 2)  
3. Klawiatura podświetlana typu „spill-resistant” (układ US-QWERTY) z wydzieloną strefą klawiszy 
numerycznych. Touchpad/Clickpad, Poinstick 
4 Wbudowany czytnik linii papilarnych 

 

 


