
 

Zapytanie ofertowe 
 
 
I. Zamawiający: 
Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy 
ul. Żabia 6 
87-800 Włocławek 
NIP: 889 00 02 527  
REGON: 000495065  
 
II. KDBS zaprasza do złożenia ofert na: 
Sprzedaż i dostawę do dnia 16.12.2020 r. do KDBS Bank (ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek) 5 sztuk  
urządzeń  komputerowych  typu notebook. Urządzenia oznaczone etykietą z logo KDBS Bank  i  
logotypami unijnym wraz z treścią unijną. Wzór zatwierdzony przez KDBS Bank.  
Kryterium wyboru: Cena brutto, uwzględniająca wszystkie koszty. W przypadku ofert o takiej samej 
cenie brutto decydująca będzie kolejność złożenia ofert. 
 
III. Szczegółowy zakres zapytania 
 

Lp. 
Nazwa 

komponentu 
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 

1.  Komputer Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu do 

Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. 

W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model, oraz numer katalogowy 

oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji 

u producenta komputera. 

2.  Ekran Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-

Glare- rozdzielczość: FHD 1920x1080, 220nits  

3.  Płyta główna Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w 

interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych.  

4.  Procesor Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, zaprojektowany do pracy w 

komputerach przenośnych klasy x86, Intel® Core™ i5-1035G1 lub równoważny. 

Wykonawca w składanej ofercie winien podać dokładny model oferowanego 

podzespołu. 

5.  Pamięć 

operacyjna 

Min 8GB z możliwością rozbudowy do 12GB, rodzaj pamięci DDR4, 2666MHz.  Pamięć 

RAM działająca w trybie dualchannel. 

6.  Dysk twardy Min 256GB SSD NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie 

systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii.  

7.  Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna posiadająca minimum 32 jednostki obliczeniowe, 

wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w 



 

trybie UMA (Unified Memory Access) – z możliwością dynamicznego przydzielenia 

pamięci.  

8.  Audio/Video Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo min 2x 1.5W, 

wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem 

wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do 

natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera 

internetowa 

9.  Porty/złącza Min. 3 porty USB z czego min. 2xUSB 3.0, złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu 

COMBO, HDMI, czytnik kart multimedialnych (min SD/SDXC/MMC). Dedykowany 

przycisk umożliwiający odtworzenie systemu z partycji recovery. 

10.  Klawiatura Klawiatura, układ US odporna na zalanie. Klawiatura z wydzielonym blokiem 

numerycznym.  

11.  Wi-Fi  Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC  

12.  Bluetooth Wbudowany moduł Bluetooth 4.2 

13.  Bateria Bateria – min. 2 ogniwa, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 300 minut.  

14.  Zasilacz Zasilacz zewnętrzny max 65W  

15.  Waga/Wymiary Waga urządzenia z baterią podstawową max 2,1 kg, grubość notebooka 

nieprzekraczająca 20mm 

16.  System 

operacyjny  

Windows 10 Pro x64 w polskiej wersji językowej lub równoważny spełniający co 

najmniej następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia 

dodatkowych aplikacji: 

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: 

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, 

2. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i 

angielskim 

3. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 

4. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, 

tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego 

okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez 

użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 

5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, 

komunikaty systemowe, menedżer plików. 



 

6. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 

7. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 

8. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez system WSUS 

(Windows Server Update Services) 

9. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, 

zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i 

v6. 

10. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, 

zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z 

predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, 

udostępniania plików itp.). 

17.  Gwarancja 24 miesiące 

 
 
Realizacja do dnia 16.12.2020 r. 
 
IV. Wykonawca powinien sporządzić ofertę i dostarczyć ją: 
do dnia 01.12.2020 r. do godz. 15:00 włącznie poprzez jej złożenie w siedzibie KDBS Bank lub przesłanie 

na adres poczty elektronicznej marketing@kdbs.com.pl. Kompletne oferty należy składać na 

formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Wymagane jest 

złożenie  wypełnionego formularza , załączenie wizualizacji/zdjęcia oraz szczegółowej specyfikacji 

proponowanego urządzenia.  

 

Oferty nie złożone na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego, 

nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty oznacza akceptację terminu realizacji zamówienia oraz pełnego 

zakresu zapytania. Ważne oferty mają obejmować wszystkie, wymienione w zakresie zapytania 

kryteria.  

 

 
V. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: 
P. Sabina Szczepanowska, mail: marketing@kdbs.com.pl 
 
Włocławek, dnia 23.11.2020 r.  
 
 
Sporządziła: 
Sabina Szczepanowska  
KDBS Bank 

mailto:marketing@kdbs.com.pl
mailto:marketing@kdbs.com.pl


 

Formularz oferty 
 
Zamawiający: KDBS Bank, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek 
 

Nazwa/adres firmy: 
 
 

Nazwa produktu lub 
usługi proponowanego 
w ramach oferty 

Liczba sztuk Cena jednostkowa 
brutto produktu 

Cena łącznie brutto 
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Cena brutto łącznie:  
……………………………… 

Słownie cena brutto łącznie:  
……………………………… 

 
 
Oświadczam, że wszelkie dane zawarte w ofercie są prawdziwe i wykonam zamówienie zgodnie z 
ofertą. 
 
 
 
......................................      ........................................... 
miejscowość i data      podpis wykonawcy  
            
 
 

 
 
 

 


