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AEZ/S-181/2015
Załącznik nr 3.3 do siwz

Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 3
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 urządzeń wielofunkcyjnych 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

Urządzenie wielofunkcyjne

Producent, oferowany model
………………………………
	

Drukarka


	

Szybkość drukowania A4

Min 24 str/min

Należy podać …………………..
	

Szybkość drukowania A3
Min 12 str/min
Należy podać
…………………..
	

Rozdzielczość 

600 x 600

Należy podać …………………..
	

Druk dwustronny 

Automatyczny
Tak/Nie …………………..
	

Kopiarka


	

Format oryginału (maks.)
Od B5 do A3

Tak/Nie ………………..
	

Obsługiwana gramatura papieru
od 60 g/m
Należy podać
………………………..
	

Druk dwustronny

Automatyczny

Tak/Nie ………………
	

Podajnik dokumentów
Dwustronny na co najmniej  100 arkuszy
Należy podać
…………………………
	

Rozdzielczość skanowania (dpi)
600 x 600
Należy podać
………………………….
	

Zakres regulacji skali (%)
25-400
Należy podać 
………………………….
	

Skaner


	

Rozdzielczość (dpi)

600 x 600

Należy podać
	

Skaner dokumentów

Szyba i podajnik DADF

Tak/Nie
	

Prędkość skanowania
Min 13 stron/min w trybie kolor 
Należy podać
…………………..
	

Format skanowanych plików 

PDF,TIFF,JPEG

Tak/Nie
	

Docelowe miejsce skanowania 

e-mail, 

Tak/Nie
	

Parametry ogólne urządzenia


	

Pamięć RAM
Min 256 MB
Należy podać 
……………………….
Kryterium oceny oferty
	

Interfejs 

Ethernet 10/100 BaseTx

Tak/Nie
	

Pojemość podajników papieru 
Min 350 arkuszy
Należy podać 
………………………
	

Akcesoria
- Toner startowy na min 9000 wydruków
 - Bęben na min 80000 tyś wydruków  
Należy podać 
…………….………..
	

Akcesoria
komplet kabli umożliwiający pracę 
Tak /Nie ………………..
	

Obciążenie miesięczne 
Min 24 tyś stron 
Należy podać
……………………….

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.

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

