				znak sprawy: AEZ/S-004/2013		

Załącznik 2.4 do SIWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 4
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, monitorów i drukarek w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/S-004/2013, oferujemy dostawę drukarki (1 sztuka). 

Producent(marka)………………………………… model…… …………………,spełniającej nw. wymagania techniczne:
Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4

Funkcjonalność
drukowanie
.............................
Tak/Nie
	

Technologia
laserowa kolorowa , drukowanie tandemowe
.............................
Należy podać
	

Prędkość drukowania A4
min 30 str/min ( druk czarno-biały i kolorowy )
.............................
Należy podać
	

Prędkość drukowania A4 w dupleksie
min 30 str/min ( druk czarno-biały i kolorowy )
.............................
Należy podać
	

Szybkość  procesora
min 800 MHz
.............................
Należy podać
	

Czas wydruku pierwszej strony
maks 13 s (druk czarno-biały i kolorowy)
.............................
Należy podać
	

Rozdzielczość drukowania
min 600 x 600 x 3 bity
.............................
Należy podać
	

Pamięć
min 256 MB 
.............................
Należy podać
	

Obsługiwane formaty nośników
A6, A4 ,A5 ,B5 ,C5
.............................
Tak/Nie
	

Podajnik standardowy
Podajnik na min 350 arkuszy
.............................
Należy podać
	

Opcje dupleksu
Dupleks automatyczny
.............................
Tak/Nie
	

Komunikacja
	Port USB 2.0 ( pełna szybkość )
	Ethernet 10/100 Base TX
	USB host port

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

Wyświetlacz
Podświetlany, pozwalający na kontrole pracy urządzenia oraz możliwość konfigurowania drukarki bez użycia komputera
.............................
Tak/Nie
	

Oprogramowanie 
- pozwalające  na wyświetlanie informacji o stanie drukarki i materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio na ekranie komputera
- Ułatwiające przydzielania praw użytkownika i uprawnień do drukowania 
Należy podać
	

Obsługiwane systemy Operacyjne
Windows 2000/XP/Vista/7
.............................
Tak/Nie
	

Obciążenie wydruku
min 120  000 stron na miesiąc
.............................
Należy podać
	

Materiały eksploatacyjne
(dostarczone wraz z drukarką)
Komplet tonerów startowych pozwajający na pracę urządzenia po instalacji ( tonery polimeryzowane)
- wydajnosć tonerów min 6 tyś stron  przy 5% zapełnieniu  strony 
-  wydajność modułów ( bebnów ) CMY drukujących min 30 tyś każdy
.............................
Należy podać

	

Akcesoria
Komplet kabli pozwalający zainstalować urządzenie i w pełni wykorzystać jego funkcje
.............................
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)                                            

