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AEZ/S-181/2015
Załącznik nr 3.1 do siwz

Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 1


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy projektorów multimedialnych, monitorów i urządzeń wielofunkcyjnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-181/2015, 

Oferujemy sukcesywną dostawę rzutników multimedialnych Producent ……………….…………..…, model……………..…….……………, 
spełniających poniższe wymagania techniczne 

Lp.
Nazwa komponentu przedmiotu zamówienia
Wymagane minimalne parametry techniczne przedmiotu zamówienia
Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia
(wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4

Rozdzielczość natywna 
XGA (1024 x 768)
Tak/Nie
	

System
3D Ready/ lub 3D
Należy podać
	

Technologia 
DLP
Tak/Nie
	

Jasność 
Min 3000 ANSI
Należy podać ………………..
Kryterium oceny oferty
	

Kontrast 
Min 2000:1
Należy podać
	

Żywotność lampy 
Min 5000 godzin (w trybie ECO) w okresie gwarancji na lampę nie krótszym niż 12 miesięcy
Należy podać……………
Kryterium oceny oferty
	

Obiektyw
W zakresie F 2,5-2,9 
Zoom optyczny; x 1,2 
Tak/Nie
	

Wejście/wyjście
Min 1x VGA 15-pin, 
Należy podać
	

Wejście/wyjście
Min 1x HDMI
1 x Audio (gniazdo minijack stereo 3,5mm)
Należy podać
	

Port
RS-232 (złącze mini DIN, 9-stykowe) 
LAN (RJ-45)
Tak/Nie
	

Pobór energii
Max. 310 W
Należy podać
	

Waga
Max. 2,5 kg
Należy podać
	

Menu
polskie 
Tak/Nie

Wskaźniki ekranowe
Zintegrowane z funkcją myszy  
Tak/Nie

Wyposażenie 
Torba w komplecie
Tak/Nie

Głośnik
Min. 2 W
Należy podać

Inne
Dostarczenie instrukcji obsługi oferowanego projektora przy dostawie ( w wersji pisanej lub na płycie CD)
Tak/Nie

Inne
Odległość od ekranu: dla obrazu o przekątnej 100”: 3 – 5 m
Tak/Nie

Oznakowanie
CE
Tak/Nie

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

.......................................								…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy

