				znak sprawy: AEZ/S-004/2013		

Załącznik 2.7 do SIWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 7
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 skanera (1 sztuka). 
Producent(marka)………………………………… model…… …………………,spełniającego nw. wymagania techniczne:
Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane

Typ skanera 
Skaner płaski A4
.............................
Tak/Nie
	

Element światłoczuły
Technologia diodowa
.............................
Tak/Nie
	

Rozdz. optyczna w pionie i poziomie
min 1.200 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo)
.............................
Należy podać
	

Format papieru  
A4,A5,A6
.............................
Tak/Nie
	

Głębia kolorów
min 48 bit kolor/16 bit monochromatyczny na wejściu 
.............................
Należy podać
	

Czujnik 
ultradźwiękowy
.............................
Tak/Nie
	

Prędkość skanowania 
monochromatyczny min 40 Str./min. - Kolor: mini 40 Str./min. pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: 200 / 300 dpi, monochromatyczny min 80 obrazów/min - Kolor: min 80 obrazów/min pomiar za pomocą Rozmiar: A4 , Rozdzielczość: min 200 / 300 dpi
.............................
Należy podać
	

Podajnik dokumentów 
Automatyczny min 100 stron
.............................
Należy podać
	

Gramatura papieru na ADF
ładowanie automatyczne: 50  -  128 g/m²
.............................
Tak/Nie
	

Skanowanie dwustronne 
automatyczne 
.............................
Tak/Nie
	

Formaty edycji
Skanowanie do JPEG, Skanowanie do TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, Skanowanie do PDF, Skanowanie do PDF / partia, Skanowanie do szukanego PDF, Skanowanie do zabezpieczonego PDF, Skanowanie do pliku PDF/A
.............................
Tak/Nie
	

Zaawansowana integracja dokumentu
Skanowanie do e-maila, Skanowanie na FTP, Skanowanie do Microsoft SharePoint®, Skanowanie do drukowania, Skanowanie do katalogu web, Skanowanie do katalogu
.............................
Tak/Nie
	

Złącza 
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/pełny druk dwustronny/połowiczny druk dwustronny
.............................
Tak/Nie
	

Panel
5-wierszowy panel LCD 
.............................
Tak/Nie
	

Funkcje
Pomijanie pustych stron, Wstępnie zdefiniowane ustawienia, Automatyczny podział na obszary, Automatyczna korekta położenia ukośnego, Automatyczne wykrywanie trybu czarno-białego i kolorowego, Podwójna edycja obrazu (tylko w przypadku windows), Automatyczny obrót obrazu, Poprawa tekstu, Wygładzenie krawędzi, Ulepszona funkcja obcinania w celu automatycznego dopasowania wielkości, Maskowanie nieostrości, Derasteryzacja
.............................
Tak/Nie
	

Kompatybilne systemy operacyjne
Mac OS 10.4.11 lub nowszy (tylko Epson Scan), Presentation Server 4.5, Usługa terminalowa, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 (32/64-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XenApp 5.0, XenApp 6.0
.............................
Tak/Nie
	

Waga 
max 11 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)                                            


