				znak sprawy: AEZ/S-003/2013		

Załącznik 2.5 do SIWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 5

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń audio-video, urządzeń wielofunkcyjnych, telewizorów i drukarek  w podziale na pakiety”,  znak sprawy AEZ/S-003/2013, oferujemy dostawę urządzenia wielofunkcyjnego (1 sztuka).
Producent(marka)………………………………… model…… …………………,spełniającego nw. wymagania techniczne:
Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4

Funkcje urządzenia
	drukowanie

kopiowanie
skanowanie
	faksowanie

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

Technologia
atramentowa
.............................
Tak/Nie
	

Prędkość drukowania w czerni
min 35 str/min
..........................
Należy podać
	

Prędkość drukowania w kolorze
min 27 str/min
..........................
Należy podać
	

Prędkość kopiowania w czerni
min 23 str/min
..........................
Należy podać
	

Prędkość kopiowania w kolorze
min 20 str/min
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość wydruku 
min 1200 x 6000  dpi
..........................
Należy podać
	

Czytnik kart pamięci
min Memory Stick, SD, SDHC, xD Picture Card
..........................
Należy podać
	

Typ skanera
płaski z automatycznym podajnikiem
.............................
Tak/Nie
	

Rozdzielczość optyczna skanera
min 2400 dpi
..........................
Należy podać
	

Obsługiwane formaty nośników
A4 ,A5, A6, DL, LTR, Photo(10x15cm)
.............................
Tak/Nie
	

Podajnik standardowy
na min 100 arkuszy 
..........................
Należy podać
	

Opcje dupleksu
dupleks automatyczny
.............................
Tak/Nie
	

Komunikacja
	Port USB 2.0 ( pełna szybkość )

10/100BaseTX Ethernet
	Interfejs bezprzewodowy 802.11 b/g/n

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

Dodatkowa funkcjonalność
Możliwość druku na płytach CD/DVD/BR
.............................
Tak/Nie
	

Obsługiwane systemy Operacyjne
Windows XP/Vista/7(32/64bit)
.............................
Tak/Nie
	

Akcesoria
Komplet kabli, oraz tuszy pozwalający na poprawną pracę urządzenia i wykorzystania jego funkcji w pełni.
.............................
Tak/Nie
	

Kontrola pracy urządzenia
kolorowy wyświetlacz LCD
.............................
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)                                            

