				znak sprawy: AEZ/S-003/2013		

Załącznik 2.3 do SIWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 3

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 komputera wraz z oprogramowaniem (1 sztuka).
Poz. A Komputer (1 sztuka) 
Producent(marka)………………………………… model…… …………………,spełniającego nw. wymagania techniczne:
Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4

Chipset
Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora.
.............................
Tak/Nie
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, energooszczędny i osiągający minimum 3300 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.netm/cpu_list.php" http://www.cpubenchmark.netm/cpu_list.php
Należy podać:
Nazwa procesora:………………………………….
Ilość punktów………………………………………
	

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

Dysk twardy
min 500 GB
..........................
Należy podać
	

Karta graficzna
min 256  MB pamięci RAM współdzielona z pamięcią główną

..........................
Należy podać
	

Karta sieciowa
10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
.............................
Tak/Nie
	

Porty
	1 x FireWire 800, 

min 4 x USB 3.0, 
min 1 port  umożliwiające transfer danych min 10 GB/s
min 1 x HDMI
wbudowany czytnik kart pamięci
moduł bluetooth 
moduł sieci bezprzewodowej
wejście liniowe audio
	wyjście liniowe/słuchawkowe 
.............................
Tak/Nie
	

Klawiatura
Przewodowa – markowana przez producenta sprzętu
.............................
Tak/Nie
	

Mysz
Przewodowa - markowana przez producenta sprzętu
.............................
Tak/Nie
	

System operacyjny
Preinstalowany przez producenta komputera.
Wersja językowa: min. polska i angielska
..........................
Należy podać
	 

Waga
max 1,5 kg
..........................
Należy podać
	

Głośnik 
Wbudowany 
.............................
Tak/Nie
	

Dodatkowe akcesoria
Adapter umożliwiający podłączenie komputera do monitora lub telewizora poprzez wejście VGA
..........................
Należy podać
	

Dodatkowe oprogramowanie
Microsoft Office 2011 Mac - Standard Edition lub równoważny w zakresie: współpraca z posiadanym przez Zamawiającego  oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint;
- możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego
..........................
Należy podać

Poz. B Oprogramowanie do przeglądania plików DICOM – 1 licencja 
Oferowane oprogramowanie  
Nazwa, wersja...................…………………………………
L.p.

Parametry graniczne
Warunek
Informacja w zakresie spełnienia warunków
1
2
3
4

OsiriX 64-bit Extension Single User lub równoważne w zakresie:
• Możliwość przeglądania plików DICOM pochodzących ze skanerów medycznych (tomograf komputerowy, rezonans) oraz ich edycji.
• Możliwość zaawansowanej analizy obrazów oraz tworzenia modeli 3D na ich bazie.
• Zgodność ze specyfikacją formatu DICOM 3.0
• Możliwość przesyłana obrazów do drukarek medycznych
• Możliwość zapisania obrazu do pliku PDF lub wydrukowanie na dowolnej drukarce współpracującej z komputerem
• Możliwość wyświetlenia modelu badanego organu i przeglądania z dowolnej strony za pomocą wirtualizacji 3D
• Możliwość tworzenia rekonstrukcji objętościowej, która 
pozwoli na dokładną ocenę stanu poszczególnych organów, naczyń krwionośnych lub układu kostnego.
	Wirtualna endoskopia pozwala na bazie obrazów DICOM przeprowadzić wirtualny spacer oglądając organy, podobnie do optycznego endoskopu



wymagane




.............................
Tak/Nie

Współpraca z systemami MAC

wymagane

.............................
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.
				                                          


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

