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AEZ/S-194/2014
Załącznik nr 3.1 do siwz

Załącznik nr 3.4 do siwz
Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 4

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy laptopów, drukarek monochromatycznych i kolorowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-042/2016
Oferujemy sukcesywną dostawę laptopów Producent (marka) ……………….………… model …………………….………, 
spełniających poniższe wymagania techniczne 

Lp.
Nazwa parametru 
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4

Ekran
	Wbudowany 14-calowy ekran ciekłokrystaliczny matowy  z podświetleniem LED i powłoką antyrefleksyjną
	Rozdzielczość nominalna min 1366 x 768 

……………….
Należy podać rozdzielczość i typ ekranu
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 3800 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Nazwa procesora:…………………
Ilość punktów…………………
	

Pamięć RAM
Min. 8 GB 
.............................
Należy podać.
	

Bios
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
	wersji BIOS, 
	nazwie modelu lub PN komputera
	nr seryjnego komputera, 

ilości zainstalowanej  pamięciami RAM, 
typie procesora i zainstalowanego dysku twardego
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z zewnętrznych urządzeń.
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, oraz administratora
Należy podać wersję BIOS
             ..........................
	

Dysk twardy
Min. 500 GB ( hybrydowy)
.............................
Należy podać.
	

Karta graficzna
Zintegrowana, z pamięcią współdzieloną z pamięcią systemową, wspierająca DirectX 12 oraz OpenGL 4.3
………………. 
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące /klawiatura 
- TouchPad z obsługą gestów
- klawiatura  podświetlana 
………………. 
Tak/Nie
	

Porty
-1x VGA
-1 x HDMI 
-min 3 x USB 3.0 
-1x RJ-45 (LAN) 
-Blokada Kensington
-Wbudowany czytnik linii papilarnych
-Złącze umożliwiające podłączenie laptopa do stacji dokującej ( stacja nie jest przedmiotem bieżącego postępowania )
(wszystkie porty mają być uzyskane bez stosowania przejściówek ,konwerterów, itp.)
.............................
Należy podać.
	

Audio
	Wbudowane głośniki stereofoniczne 

Wewnętrzny mikrofon monofoniczny
………………. 
Tak/Nie
	

Komunikacja
	Wbudowana technologia sieci bezprzewodowej (802.11 b/g/n)

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
Wbudowana technologia sieci przewodowej 10/100/1000 Mbps

………………. 
Tak/Nie
	

Kamera
Wbudowana kamera HD min. 720p
.............................
Należy podać.
	

System operacyjny
Zapewniający:
- Pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego;
- Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
..................................................
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania.
	

Waga
Maks. 2,2  kg wraz z akumulatorem
…………………
Należy podać 
	

Wsparcie techniczne
-Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
-Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
..........................
Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opisu uzyskania ww. informacji).
	

Funkcjonalność
Wbudowana technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym, spełniająca następujące wymogi:
•	monitorowanie stanu komponentów komputera – CPU, Pamięć, HDD, itp,
•	zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, możliwość szybkiej, zdalnej diagnostyki komputera;
•	zdalne przeprowadzenie upgrade'ów zabezpieczeń antywirusowych, konfigurowanie oprogramowania typu antyspyware, firewall oraz połączeń sieciowych VPN;
•	przesyłanie informacji dotyczących sterowania komputerem przed załadowaniem systemu operacyjnego;
•	funkcja zdalnego planowania konserwacji np. uruchomienie defragmentacji dysków, skanowanie programami antywirusowymi, uaktualnienie sterowników;
•	automatyczne wykrywanie i przesyłanie informacji o awarii maszyny np. danych na temat uszkodzonej karty graficznej lub dysku twardego;
•	funkcja automatycznego monitorowania portów komputera;
•	automatyczne  odcięcie komputera od sieci w przypadku zainfekowania lub zaatakowania przez wirusa;
•	ochrona plików graficznych, poprzez monitorowanie wszystkich zdarzeń dotyczących plików zawierających dane graficzne, a także możliwość szyfrowania danych przesyłanych do karty graficznej;
•	ochrona integralności elementów komputera i zabezpieczenie całego systemu podczas jego startu , polegająca na monitoringu zapisanych elementów systemu na specjalnie wydzielonej pamięci flash;
•	system wirtualizacji składający się z własnego specjalizowanego systemu operacyjnego, monitora maszyny wirtualnej i programu do zarządzania aplikacjami, pozwalający  na utworzenie niezależnych, izolowanych środowisk sprzętowych w jednym komputerze.
Wszystkie powyższe  informację  dostępne i realizowane  z poziomu interfejsu WW
……………….
Tak/Nie
	

Oprogramowanie 
Oprogramowanie dedykowane przez Producenta laptopa, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
•	Informowanie administratora o otwarciu obudowy;
•	Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB;
•	Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie;
•	Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika np. numeru inwentarzowego komputera, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej;
•	Zdalne wyłączanie oraz restart komputera sieci poprzez sieć komputerową;
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania
	

Bezpieczeństwo
Zintegrowany z płytą główną dedykowany sprzętowy mechanizm kryptograficzny służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowanych  na dysku twardym przy użycie klucza sprzętowego.
Tak/Nie
	

Oznakowanie
CE, Energy Star 6.0
………………. 
Tak/Nie
	

Serwis
Naprawy wykonywane będą w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota usterki.  ________________________________________
- W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia zwierającego dysk twardy bądź wymiany twardego dysku na nowy wolny od wad, dysk który został wymieniony jest własnością ZAMAWIAJĄCEGO i winien być przekazany Zamawiającemu. ________________________________________
- Serwis urządzeń (komputer) musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
………………. 
Tak/Nie
	

Okres gwarancji udzielonej przez producenta
Wymagany
Należy podać:………….. miesięcy
	

Wsparcie techniczne producenta
Możliwość telefonicznego i internetowego (na stronie WWW) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz  pozostałego okresu gwarancji  po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela
……………………………………………….
Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opisu uzyskania ww. informacji

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


