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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 5

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa tabletów (30 szt.), znak sprawy: AEZ/S-102/2015, 
oferujemy dostawę tablety (producent)………………..………….…,model………….…………………………, 
spełniającego nw. wymagania techniczne

Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Oferowane parametry techniczne
1
2
3
4

Ekran
	Min 10” calowy

Dotykowy
Rozdzielczość min 2560 x 1600
Możliwość odtwarzania filmów Full HD
……………..
Należy podać
	

Procesor 
energooszczędny , wydajny 
……………..
Należy podać
	

Pamięć RAM
Min 3 GB  
……………..
Należy podać
	

Pamięć Flash
Min. 16 GB
……………..
Należy podać
	

Dźwięk
 - Wbudowany mikrofon
-   Wbudowane głośniki 
……………..
Tak/Nie
	

Bateria 
O pojemności min 7900 mAh 
……………..
Należy podać typ i pojemność
	

Czas pracy
- min 9 godz. z LTE /WiFi
- min 12godz. odtwarzanie video
……………..
Należy podać
	

Komunikacja
- WiFi (802.11 a/b/g/n 2,4 GHz + 5 GHz ) 
- 3G ( HSPA+  21/5,76 Mb/s )
- 4G LTE
- Bluetooth  4.0
……………..
Tak/Nie 
	

Wbudowane kamery
- min 8 Mpix rozdzielczości ( tył)
- min 2,1 Mpix rozdzielczości (przód)
- funkcja Auto Focus
……………..
Należy podać

	

Wbudowane czujniki

- Przyspieszeniomierz
- Czytnik linii papilarnych
- Geomagnetyczny
- Odległościowy
- Żyroskopowy

……………..
Tak/Nie
	

Złącza

- Audio ( miniJack 3,5mm)
- Czytnik kart pamięci ( min MicroSD do 64GB)
- Micro USB

……………..
Należy podać

	

System Operacyjny 

 Android min 4.4 lub równoważny w zakresie :
	System operacyjny dedykowany dla urządzeń mobilnych typu tablet
	Wielozadaniowy, możliwość uruchamiania kilku aplikacji jednocześnie
	Zaimplementowana przeglądarka internetowa obsługujący przeglądanie na kartach
	wsparcie dla języka Java umożliwiający dostęp do wszystkich urządzeń (kamery, ekranu dotykowego, GPS, kompasu, sensorów motorycznych i akceleratorów grafiki 3D)
	obsługa formatów multimedialnych: MPEG-4, H.264, MP3 oraz AAC JPEG PNG GIF.
	Obsługa technologii komunikacyjnych, m.in. GSM, CDMA, Bluetooth, EDGE, 3G oraz Wi-Fi.

Możliwość przełączania i wyboru uruchomionych aplikacji w postaci zrzutów ekranu (min. 6 aplikacji)

Należy podać
……………..
	

Waga 
Max 470 g
Należy podać
……………..
	

Oznakowanie
CE
……………..
Tak/Nie


Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ może spowodować odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.

.............................................., dn........................
...................................................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

