
  

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia dostawa komputerów miniPC i czytników kart zbliżeniowych 
według poniższego podziału: 
 

1. Komputer miniPC – 5 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  Komputer stacjonarny typu mini PC w obudowie umożliwiającej montaż do monitora 

na uchwycie typu VESA. Należy dostarczyć niezbędne elementy montażowe. 

Możliwość zabezpieczenia obudowy za pomocą linki typu Kensington Lock 

2.  Przeznaczenie: Uruchamianie systemu operacyjnego Linux wraz z przeglądarką 

internetową oraz aplikacji w środowisku JAVA. 

3.  Procesor przeznaczony do uruchamiania systemów 64 bitowych, zaprojektowany do 

pracy w mini komputerach, zapewniający wydajność ocenioną na co najmniej 1300 

punktów, zgodnie z zestawieniem opublikowanym na stronie: 

http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu ogłoszenia niniejszego 

postępowania a stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ 

4.  Dysk twardy typu SSD o pojemności co najmniej 64GB  

5.  Pamięć RAM nie mniej niż 4 GB  

6.  Karta graficzna umożliwiającą generowanie obrazu o rozdzielczości co najmniej 

1920 × 1280 pikseli 

7.  Karta dźwiękowa Zgodna z High Definition (HD) Audio  

8.  Złącza zewnętrzne: co najmniej 2 złącza USB (co najmniej USB 2.0), złącze 

słuchawek i mikrofonu, wyjście VGA 

9.  Karta sieciowa Ethernet umożliwiająca transmisję z prędkościami: 100/1000 Mbit/s, 

Karta bezprzewodowa obsługująca standardy co najmniej 802.11 a/g/n 

10.  BIOS musi posiadać możliwości: 
- ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora),  
- kontrola sekwencji bootowania; 

- start systemu z dysku twardego, nośnika USB. 

11.  Obudowa i konstrukcja urządzenia zapewniająca pasywne chłodzenie – bez 
wentylatorów 

12.  Zasilanie z sieci energetycznej 240V 50Hz – zewnętrzny zasilacz 

13.  Komputer powinien być wyprodukowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 

14001 oraz posiadać deklarację zgodności CE, RoHS  

14.  Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

 

2. Czytnik kart zbliżeniowych Mifare – 7 szt. 

Lp. Parametry, funkcjonalności 

1.  Czytnik kart bezstykowych z interfejsem Mifare. 

2.  Częstotliwość pracy dla kart bezstykowych:13,56 MHz 

3.  Obsługa protokołów: MIFARE, iCLASS / ISO 14443 A/B, ISO 15693 

4.  Obsługiwany sterownik: co najmniej PC/SC  
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5.  Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows oraz Linux 

6.  Obudowa: umożliwiająca montaż na ścianie lub blacie, należy dostarczyć wszystkie 

niezbędne elementy montażowe. 

7.  Wskaźnik stanu pracy czytnika: 2 kolorowa dioda LED 

8.  Interfejs USB 2.0 z kablem podłączonym na stałe 

9.  Zasilanie z interfejsu USB 

10.  Gwarancja producenta minimum 24 miesiące 

 

 

 

 


