
Warszawa, dnia 10.07.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 8/IT/2019

Zakup drukarki,  komputerów stacjonarnych i monitorów
dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa SPZOZ

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie SPZOZ zaprasza do 
składania ofert na zakup sprzętu. 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup drukarki laserowej, 3 szt komputerów stacjonarnych i 2 szt monitorów zgodnie ze 
specyfikacją z Załącznika nr 1. 
Dopuszcza się oferty sprzętu po-leasingowego, objętego minimum 12 miesięczną gwarancją. 

Odbiorcą przedmiotu zamówienia jest:

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
00-671 Warszawa 1 
ul. Koszykowa 78 

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy wg następującego kryterium:
Cena – 100% 

Termin składania ofert:

Wypełniony arkusz asortymentowo-cenowy należy przesłać do dnia 15.07.2019 r. do godziny 
14.00 na adres: e-mail: informatyk@wckik.pl

Termin realizacji: do 22.07.2019r

Termin płatności:
21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Katana tel.: +48 513 464 604, 261 846 139 w godzinach 8.00 – 14.00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej www.wckik.pl do dnia 16.07.2019.

WOJSKOWE CENTRUM
KRWIODAWSTWA i

KRWIOLECZNICTWA
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78



Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA

1. Drukarka (1 szt):
 Technologia druku: laserowa

 kolor: monochromatyczna

 Duplex: tak

 rozdzielczość: 1200x1200dpi

 maksymalny format papieru: A4

 szybkość druku: min. 40str/min

 Obciążenie miesięczne: min. 100000 stron 

 Porty: 1xUSB, 1xRJ45/LAN

 Wymiary maksymalne (wysokość/głębokość/szerokość): 320/415/450mm

 Waga: max 18kg

 Gwarancja: min. 12 miesięcy

2. Komputer stacjonarny (3 szt):
 Procesor: 

◦ liczba rdzeni: 2

◦ liczba wątków: 4

◦ częstotliwość: minimum 3.4GHz

◦ Zestaw instrukcji: 64bit

◦ Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4800 punktów (wynik 

zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) 

 Pamięć RAM: minimum 8GB DDR3

 Dysk twardy: HDD minimum 500GB

 Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie 

przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA 

 Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000Mb/s

 Minimum 6 portów USB, z czego 2 w technologii USB 3.0 i minimum 2 szt znajdujące się 

z przodu obudowy.

 Porty grafiki: D-SUB, DisplayPort

 Obudowa typu SFF

 Napęd optyczny: nagrywarka DVD +/- RW
 System operacyjny: Oryginalny Windows 10 PL 64 -bit lub równoważny. Parametry 

równoważności: 
➢ Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows 
➢ Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS 

Windows, WMI. 
➢ Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub 

Internetu.
➢ Pełna obsługa ActiveX 
➢ Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem 

wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10. 

 klawiatura i mysz zbliżone kolorystycznie do koloru obudowy

 gwarancja: minimum 12 miesięcy



3. Monitor (2 szt):
 przekątna ekranu: minimum 20”
 rozdzielczość: minimum 1680x1050
 typ matrycy: TN
 proporcja matrycy: panoramiczna
 czas reakcji: max 5ms
 kontrast: minimum 1000:1
 głębia kolorów: 16.77mln
 regulacja wysokości
 funkcja pivot
 Złącza: D-SUB, DVI
 gwarancja: minimum 12 miesięcy


