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Szczegółowe warunki dostawy. 

 

1. Wykonawca dostarczy sprzęt komputerowy nie otwierany, w oryginalnych 

opakowaniach, do siedziby Zamawiającego tj. Gdański Ośrodek Sportu, 80-221 Gdańsk 

ul Traugutta 29. 

2. Sprzęt komputerowy należy dostarczyć na własny koszt oraz ryzyko. W przypadku 

reklamacji uszkodzonego podzespołu, Zamawiający odsyła uszkodzoną część do 

Wykonawcy na jego koszt. Odesłanie naprawionego/sprawnego sprzętu na koszt 

Wykonawcy. 

3. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji (rok 

2017). Urządzenia muszą posiadać oznakowania oraz certyfikaty CE. 

4. Gwarancja na sprzęt minimum 24 miesiące. W przypadku baterii i akumulatorów 

gwarancja wg wytycznych producenta. Gwarancja na sprzęt Dell 36 miesięcy NBD. 

5. Wykonawca wraz z fakturą dostarczy osobny edytowalny w programie excel dokument 

w którym będą następujące pola: lp, nazwa towaru, symbol, numer seryjny i czas 

udzielonej gwarancji, jedno wolne pole na notatki 

 

Szczegółowe warunki dostawy licencji: 

1. Licencje MS Office Home and Business 2016 BOX T5D-02786 muszą pochodzić z polskiej 

dystrybucji. Nie może to być licencja używana ani elektroniczna. Wykonawca dostarczy 

dokument od polskiego dystrybutora u którego licencje zostaną zakupione o legalności 

oprogramowania. 

2. Pozostałe licencje o ile nie określono inaczej mogą być w wersji elektronicznej. 

Zakupione licencje nie mogą być używane. 
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Parametry laptopa z pozycji 4: 

 Intel Core i7-7700HQ (4 rdzenie, od 2.80 GHz do 3.80 GHz, 6 MB cache) 

 32 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz) 

 256 GB SSD M.2 PCIe 

 1000 GB SATA 5400 

 Matryca - Matowy, LED, IPS, przekątna ekranu 15,6. Rozdzielczość 1920 x 1080 (FullHD) 

 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q z 6144 MB GDDR5 Ram pamięci własnej 

 Wejścia wyjścia - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 3 szt., USB Typu-C (z Thunderbolt) - 1 szt., 

HDMI, RJ-45 

 System operacyjny – Windows 10 

Pozostałe: 

Wykonawca po dostarczeniu całości sprzętu do siedziby zamawiającego w ciągu 3 tygodni od daty 

dostarczenia zmontuje zamówiony sprzęt (w siedzibie zamawiającego) z pozycji 1-3 (termin do 

ustalenia z zamawiającym) I wykona następujące czynności: 

 Preinstalowany Windows 10 aktywuje I zaktualizuje o najnowsze poprawki I 

aktualizacje. 

 Zainstaluje oprogramowanie Office (klucze licencyjne dostarcza zamawiający) I 

zaktualizuje o najnowsze poprawki I aktualizacje. 

 Na każdy komputer przeniesie poprzednie dane użytkowników (poczta, pliki z “moje 

dokumenty”, pulpit I pobrane) 

Dostęp do sieci Internet I miejsce na wykonywanie w/w prac zapewnia zamawiający 


