Nr sprawy: AEZ/S-123/2015
2

Załącznik nr 2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2015/EL/8621

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę drukarek do kart dostępu, kart dostępu, holderów i smyczy dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; 
znak sprawy AEZ/S-123/2015
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Dostawa drukarek do kart dostępu – 2 sztuki

Lp.
Nazwa parametru
Min. wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
Dane produktu
	

Producent
.............................
Należy podać
	

Typ
.............................
Należy podać
	

Model
.............................
Należy podać
	

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015 r.)
.............................
Tak/Nie
Parametry podstawowe
	

Drukarka
Kompatybilna z kartami zaoferowanymi w poz. II
.............................
Tak/Nie
	

Rodzaj nadruku 
termosublimacyjny
.............................
Tak/Nie
	

Rozdzielczość drukowania 
min. 300dpi.
.............................
Należy podać
	

Zainstalowana Pamięć RAM 
min. 32MB 
.............................
Należy podać
	

Drukowanie 
dwustronne 
.............................
Tak/Nie
	

Koder kart 
stykowych i bezstykowych 
.............................
Tak/Nie

Opcje koderów:  
	koder kart Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, ISO 14443 A/B, 13.56 MHz

	koder kart stykowy czyta i zapisuje na kartach ISO7816

	Koder paska magnetycznego ISO, HiCo i LoCo, Ścieżki 1, 2 i 3 

.............................
Tak/Nie
	

Moduł laminacji 
jednostronnej oraz dwustronnej 
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane typy kart
PVC, poliestrowe z wykończeniem PVC, wielokrotnego nadruku
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane rozmiary kart
CR80 (85.6mm x 54mm), CR79 (84.1mm x 52.4mm)
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwana grubość kart

0.25mm - 1.016mm, laminacja 0.76mm - 1.02mm
.............................
Tak/Nie
	

Powierzchnia nadruku
CR-80 od krawędzi do krawędzi (85.6mm x 54mm)
.............................
Tak/Nie
	

Prędkość nadruku jednostronnego 
min. 600 kart/godz. taśma czarna,  
min. 225 kart/godz. dla taśmy YMCKO, 
min. 150 kart/godz. dla taśmy YMCKOK
.............................
Należy podać
	

Czyszczenie kart 
wymienna rolka
.............................
Tak/Nie
	

Podajnik wejściowy: 
minimum 200 sztuk
.............................
Należy podać
	

Odbiornik wyjściowy: 
minimum 100 sztuk
.............................
Należy podać
	

Zestaw czyszczący
wymagany
.............................
Tak/Nie
	

Zabezpieczenie: 
dostęp do drukarki za pomocą hasła 
.............................
Tak/Nie
	

kodowanie kart 
zarówno z poziomu USB, Ethernet (iClass, Mifare, SmartCard)
.............................
Tak/Nie
	

Interfejs bezprzewodowy 
Wi-Fi 
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane taśmy: 
 
- YMCKO
- YMCKOK
- YMCFKO
- YMCFKOK
.............................
Tak/Nie
	

Interfejsy
- USB 2.0
- Ethernet z Print Serverem
.............................
Tak/Nie
	

Zasilanie 
220-230V 
.............................
Tak/Nie
Oprogramowanie
	

Sterowniki
Windows® XP / Vista™ (32 bit & 64 bit) / Server 2008 & 2012 / Windows® 7 (32 bit & 64 bit) /Windows 8 (32 I 64 bity)/ Linux®
.............................
Tak/Nie
	

Program 
graficzny do projektowania i seryjnego wydruku kart
.............................
Tak/Nie
	


zabezpieczający i zarządzający pracą drukarek w sieci
.............................
Tak/Nie
	


ma posiadać możliwość eksportu oraz importu plików csv lub xls

Normy i certyfikaty
	

Zgodność z normą
FCC Class A
.............................
Tak/Nie
Inne
	

Instrukcja obsługi w języku polskim

.............................
Tak/Nie
Wyposażenie
	

Materiały eksploatacyjne 
umożliwiające wydruk min. 10 tys. sztuk kart jednostronnie w kolorze, wyszczególnionych w poz. II 
.............................
Należy podać wydajność
	

Kabel USB 
min. 1,8 m
.............................
Tak/Nie
	

Kabel zasilający 
o długości min. 1,8 m
.............................
Tak/Nie

Dostawa kart dostępu 1k – 10 000 sztuk

Lp.
Nazwa parametru
Min. wymagane parametry 
Parametry oferowane
1
2
3
4
Dane produktu
	

Producent
.............................
Należy podać
	

Typ
.............................
Należy podać
	

Model
.............................
Należy podać
	

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015 r.)
.............................
Tak/Nie
Parametry podstawowe
	

Karta 
kompatybilna z drukarką zaoferowaną powyżej
.............................
Tak/Nie
	

Karta 
zbliżeniowa
.............................
Tak/Nie
	

Karta o pojemności pamięci nieulotnej EEPROM 
co najmniej 1024  bajtów z wbudowanym koprocesorem kryptograficznym
.............................
Należy podać pojemność
	

Interfejs bezstykowy 
zgodność z ISO/IEC 14443-1, 14443-2, ISO/IEC 14443-3, oraz opcjonalnie ISO/IEC 14443-4 (protokół T=CL), przy zachowaniu pełnej antykolizyjności. Określony w normie ISO/IEC 14443 typ A, zgodny ze standardem przemysłowym MIFARE® dla protokołu klasycznego o pojemności pamięci 1 kilobajt (MIFARE® Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification) lub 4 kilobajty (MIFARE® Standard 4 kByte Card IC MF1 IC S70 Functional Specification)
.............................
Tak/Nie
	

Wykonanie karty 
z laminatu nieulegającemu odkształceniu i/lub rozwarstwieniu o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810
.............................
Tak/Nie
	

Kolory 
biały
.............................
Tak/Nie
	

Możliwość wykonania nadruku 
na drukarkach termosublimacyjnych
.............................
Tak/Nie
Gwarancja i serwis
	

Karty zabezpieczone na czas dostawy unikalnymi kluczami transportowymi dla części bezstykowej (MIFARE®)
.............................
Tak/Nie

Dostawa holderów i smyczy:
holder – 10 000 sztuk
smycz – 10 000 sztuk

Lp.
Nazwa parametru
Min. wymagane parametry 
Parametry oferowane
1
2
3
4
Dane produktu
	

Producent
Należy podać producenta:
…………………….
	

Model
Należy podać model:
……………………………..
	

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2015 r.)
.............................
Tak/Nie
Parametry podstawowe holderu
	

Materiał holderu 
PVC
.............................
Tak/Nie

Kolor holderu
przeźroczysty
.............................
Tak/Nie

Wymiary holderu
Dostosowane do kart zaoferowanych w poz. II 
.............................
Tak/Nie

Możliwość zawieszenia holderu
min. w poziomie
.............................
Należy podać
Parametry podstawowe smyczy

Smycz 
bez nadruku
.............................
Tak/Nie

Kolor
Jednobarwny, uzgodniony z Zamawiającym
.............................
Tak/Nie

Szerokość 
(min. - max.): 1 - 1,5 cm
.............................
Należy podać

Długość całkowita taśmy 
90 – 110 cm
.............................
Należy podać

Mocowanie smyczy do holderu 
na stałe 
.............................
Tak/Nie

Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane produkty są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.
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.
				                                          

…………………………………………………………….… 
                (pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)                                            

