				znak sprawy: AEZ/S-003/2013		

Załącznik 2.2 do SIWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 2

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń audio-video, urządzeń wielofunkcyjnych, telewizorów i drukarek w podziale na pakiety”,  znak sprawy AEZ/S-003/2013, oferujemy dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem (1 sztuka).
Producent(marka)………………………………… model…… …………………,spełniającego nw. wymagania techniczne:
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Oferowane parametry techniczne
1
2
3
4
1.	
Matryca
min. 17,3 - calowa ; rozdzielczość min 1920 x 1080  
- z powłoką matową/antyodblaskową 
..........................
Należy podać
2.	
Chipset
Obsługujący zaoferowany procesor
.............................
Tak/Nie
3.	
Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 5700 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Należy podać:
Nazwa procesora:………………………………….
Ilość punktów………………………………………
4.	
Pamięć RAM
min. 8 GB  
..........................
Należy podać
5.	
Dysk twardy
min 2x1 TB 
..........................
Należy podać
6.	
Karta graficzna
Zewnętrzna karta graficzna z pamięcią własną min 1 GB z obsługą DirectX 10
.............................
Tak/Nie
7.	
Audio
Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo (wraz z subwoofer’em)
.............................
Tak/Nie
8.	
Komunikacja
-10/100/1000 – RJ 45, 
-karta sieci bezprzewodowej 802.11a/g/n, 
-bluetooth module
.............................
Tak/Nie
9.	
Porty/złącza
min. 1 x VGA  
min. 1 x USB 3.0
min. 2 x USB 2.0
min. 1 x złącze słuchawkowe, 
min. 1 x złącze mikrofonowe,
min 1 x eSATA / USB combo 
lub zintegrowane gniazdo z wejściem mikrofonowym i wyjściem słuchawkowym
-wbudowana kamera internetowa, 
-wbudowany czytnik kart pamięci min 5-in1, 
 (wszystkie porty maja być uzyskane bez stosowania przejściówek itp.)
..........................
Należy podać
10.	
Klawiatura
Klawiatura (układ US -QWERTY) z klawiaturą numeryczną
Touchpad 
.............................
Tak/Nie
11.	
Akumulator
min 6-komorowy (litowo-jonowy) o pojemności min 4400 mAh
..........................
Należy podać

12.	
System operacyjny
Windows 7 Pro OEM PL, lub równoważny.
Parametry równoważności :
- 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
13.	
Dodatkowe oprogramowanie
1. Licencja Microsoft Office 2010 MOLP edu PL z zainstalowanym pakietem Office 20010 wersja Professional  lub równoważna.
Parametry równoważności :
- zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO);
- współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint;
- możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego.
..........................
Należy podać
14.	
Waga
max 3,5 kg
..........................
Należy podać

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

