
Kielce 2010-02-25

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2010

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach

25-713 Kielce, ul. Jagiellońska 109A

Nazwa i adres firmy:......................................................................................................................

W związku z realizacją projektu „Specjalność prawo administracji publicznej i gospodarcze, 

kursy  przygotowujące  do  egzaminu  aplikacyjnego  oraz  doszkalanie  kadry  naukowej  z  zakresu 

specjalistycznych języków obcych” w ramach konkursu nr 1/POKL/4.1.1/2009 ogłoszonego przez 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszę o przesłanie oferty handlowej na następujące 

pozycje:

1. Laptopy – sztuk 5

Specyfikacja:

- wymiary: (32-36) mm x 344 mm x 233 mm 

- waga: 2,32 kg z baterią 6-ogniwową 

- ekran z podświetlaniem LED: 14-calowy o rozdzielczości HD i formacie 16:9, VibrantView (SL410) 

- procesor Intel Core 2 Duo (FSB 1066 MHz)

- karta graficzna: Intel GMA X4500 oraz ATI Mobility Radeon 4570 z 256 MB pamięci DDR3

- do 8GB pamięci DDR3 1067 MHz

- dysk twardy: 320 GB 7200 rpm ( z ochroną Active Protection System)

- wyjście wideo: HDMI i VGA

- napęd optyczny: Combo, RAMbo lub Blu-ray

- WWAN, WiFi n, Bluetooth

- Gigabit Ethernet (10/100/1000)

- odporna na zalania klawiatura

- TrackPoint i panel wielodotykowy UltraNav

- Cyfrowy mikrofon poprawiający jakość rozmów VoIP

- wbudowana kamera 2 Mpix (wybrane modele)

- głośnik o mocy 2W

- wbudowany czytnik odcisków palców

- matowo-czarna pokrywa

- bateria: 4-, 6- lub 9-ogniwowa bateria litowo-jonowa

- Windows 7/ Windows XP



2.Oprogramowanie: Microsoft Office 2007 proplus Licencja edukacyjna MOLP (MS 

OfficeProPlus 2007 SNGL OLP NL Acdmc) + Antywirus –  sztuk 5.

3.Radioodtwarzacz – sztuk 1

Specyfikacja:  Radio FM/MW, CD, MP3, USB, AUX in, czarny

 

Uwagi do realizacji zamówienia:

•Ofertę handlową należy dostarczyć w terminie do 7 dni od otrzymania zapytania.

•Termin realizacji zamówienia 14 dni od ogłoszenia wyniku postępowania.

•Termin zapłaty 30 dni od dostarczenia sprzętu

•Specyfikacje określają minimalne parametry sprzętu.
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