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

Załącznik nr 3.5 do siwz
Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 5

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 komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4

Ekran
Komputer przenośny typu laptop z ekranem dotykowym min 13,3" o rozdzielczości: min  HD (1366 x 768) z podświetleniem LED IPS . z podświetleniem LED IPS. Możliwość otwarcia ekranu w zakresie od 0 do 360 stopni 
Należy podać:
Rozdzielczość ………………………………….
Jasność: ...............................................................
Kontrast: .............................................................
	

Obudowa
Obudowa notebooka wykonana z  aluminium lub włókna węglowego
Należy podać 

	

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 3800 pkt w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera) 
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……

	

Płyta główna
Wspomagająca technologię wielowątkowości 
Tak/Nie
	

Chipset
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.
Tak/Nie
	

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, nr seryjnego komputera, ilości zainstalowanej  pamięciami RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń oraz z USB
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 
Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB,
Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego
Należy podać wersję bios:
……………………………………….
	

Pamięć RAM
min. 8 GB
Należy podać:
……………………………………….
	

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

Karta graficzna
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12 oraz OpenGL 4.3, posiadająca
Należy podać model karty ………………………….
	

Karta dźwiękowa/multimedia
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio:
	wbudowane głośniki stereo o średniej mocy min. 2x 1W, wbudowany wewnętrzny wzmacniacz głośników o mocy min. 1W na kanał
	cyfrowy mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy.

Należy podać:
Moc: ………………………………
	

Porty/złącza
Wbudowane porty i złącza :
	Min. 1 x HDMI
	Min. 3 x USB 

Min. 1 z portów USB  powinien mieć zwiększoną wydajność prądową, przeznaczony min. do obsługi bez dodatkowego zasilania zewnętrznych HDD 
czytnik kart multimedialny wspierający karty SD 4.0
współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo
Uzyskanie w/w portów wymagane  bez stosowania przejściówek, konwerterów, adapterów itp
Należy podać:
……………………………………….
	

Komunikacja
	moduł bluetooth 4.0
	Zintegrowana karta sieci LAN 10/100/1000 Mbps(port RJ-45 może być uzyskane za pomocą adapteru z portu USB)
	Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express karta sieci  WLAN obsługująca łącznie standardy  IEEE 802.11ac

Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące
Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie wraz z obsługą gestów
Tak/Nie 

	

Bateria

Bateria litowo-jonowa. Czas pracy na baterii min. 4 godziny. 

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;
-Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania.
	

Ciężar
Waga max.1,8 kg z baterią 

Należy podać:………….. kg
	

Kamera 
Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy, 
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).
	

Diagnostyka
Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :
- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,
-  test procesora [ min. cache ]
-  test pamięci,
-  test baterii,
-  test wentylatora
-  test dysku twardego
-  test WLAN, WWAN i Bluetooth.
Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diod sygnalizujących pracę HDD, zasilania, WiFi umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.:
           - awarii procesora,
           - błędu pamięci, 
           - awarii płyty głównej,
           - awarii karty graficznej,
           - awarii portów USB,
           - braku pamięci,
           - problemu z panelem LCD
           - problemu z ukończeniem procesu systemu POST,
           - problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci
Tak/Nie
	

Bezpieczeństwo
- Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego za pomocą algorytmu SHA-256
- Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
- Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy. 
- Złącze typu Kensington Lock
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.  file_0.wmf
 



- 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. file_1.wmf
 



- Serwis urządzeń (komputer) musi byś realizowany przez producenta lub  autoryzowanego partnera serwisowego producenta
……………….
Tak/Nie
	

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


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


