
Załącznik nr 2 do umowy Opis Przedmiotu zamówienia dostawa sprzętu informatycznego dla Galerii Bunkier Sztuki 

 

  Nazwa 
Ilość 
sztuk Opis techniczny urządzenia 

  Zapotrzebowanie IT – część 1     

1. Monitor biurowy 4 
Wymagania: przekątna 27”, proporcje wyświetlacza: 16:9, rodzaj matrycy: IPS, jasność >= 
300cd/m2, rozdzielczość: 1440p, funkcja PIVOT, filtr niebieskiego światła. 

2. Monitor graficzny 4 

Wymagania: przekątna 27”, proporcje wyświetlacza: 16:9, rodzaj matrycy: IPS, jasność >= 
300cd/m2, rozdzielczość: 1440p, pokrycie barw Adobe RGB > 95%, osłona monitorowa, 
fabryczna kalibracja, funkcja PIVOT. 

3. MiniPC 8 

Wymagania: złącze HDMI, system: Windows 10, procesor: min. 4 rdzenie, pamięć RAM: nie 
mniej niż 4GB, pamięć wewnętrzna: nie mniej niż 64GB, obsługiwana rozdzielczość: 4K, montaż 
VESA. 

4. Laptop - rezerwa 2 

Wymagania: procesor i5 min. 11 generacji, pamięć RAM: nie mniej niż 16GB RAMu, dysk: nie 
mniej niż 240GB SSD, przekątna ekranu: nie mniej niż 15", system operacyjny: Windows 10 lub 
11. Zgodny z obecnym standardem komputerów mobilnych na wyposażeniu (Dell serii Latitude). 

 

 

  Nazwa 
Ilość 
sztuk Opis techniczny urządzenia 

  Zapotrzebowanie IT – część 2     

1. Telewizor 39-44" 2 

Wymagania: przekątna 39-44”, proporcje wyświetlacza: 16:9, rodzaj matrycy: QLED bądź OLED, 
rozdzielczość: 4K, ramki matrycy łatwe do zamaskowania. Wskazane by telewizory były spójne 
wizualnie (z tej samej serii co inne do zakupu), standard montażu VESA.  

2. Telewizor 62-67" 1 

Wymagania: przekątna 62-67”, proporcje wyświetlacza: 16:9, rodzaj matrycy: QLED bądź OLED, 
rozdzielczość: 4K, ramki matrycy łatwe do zamaskowania. Wskazane by telewizory były spójne 
wizualnie (z tej samej serii co inne do zakupu), standard montażu VESA. 
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  Nazwa 
Ilość 
sztuk Opis techniczny urządzenia 

  Zapotrzebowanie IT – część 3     

1. Serwer plików NAS 1 

Wymagania: montaż do szafy rack, procesor: min. 4 rdzenie, pamięć RAM: nie mniej niż 4GB, 
ilość wnęk na dyski 3,5": nie mniej niż 8, rozszerzenie dla dysków m.2 (cache), min. 2 porty SFP+, 
system operacyjny QTS w wersji min. 5.0. 

2. Dysk do serwera plików 12TB 3 
Wymagania: dysk talerzowy, pojemność nie mniej niż 12TB, dedykowany do ciągłej pracy, w 
serwerach plików, w przedsiębiorstwach, technologia CMR. 

3. 
Dysk m.2 do serwera plików 
(pamięć cache) 2 

Wymagania: dysk SSD, pojemność nie mniej niż 256GB, format m.2 2280, prędkość odczytu: nie 
mniej niż 450MB/s, prędkość zapisu: nie mniej niż 480MB/s, prognoza niezawodności (MTFB): 
nie mniej niż 1,5mil. godzin. 

4. 
NAKIVO Backup & Replication 
Pro Essentials 2 Licencja oprogramowania służącego do wykonywania kopii zapasowych. 

 


