				znak sprawy: AEZ/S-004/2013		

Załącznik 2.1 do SIWZ
po zmianie z dnia 28.01.2013

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 1
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 serwera (1 sztuka). 

Producent(marka)………………………………… model…… …………………,spełniającego nw. wymagania techniczne:
Lp.
Nazwa parametru 
Wymagane parametry techniczne                         

Parametry oferowane

1.        
Obudowa serwera
obudowa o rozmiarze 1U  do instalacji w standardowej szafie RACK 19” z szynami
……………….
Tak/Nie
2.        
Płyta główna
Płyta główna dostosowana do zaoferowanego procesora, obsługa do 
1 procesora.
……………….
Tak/Nie
3.        
Chipset
Dostosowany do zaoferowanego procesora
……………….
Tak/Nie
4.        
Procesor
Procesor wielordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, osiągający minimum 182 pkt. Results Base w teście CINT2006
http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html
 .......................... 
Należy podać
5.        
RAM
16GB DDR3 SDRAM 1333 MHz, możliwość rozbudowy do min. 32 GB.
  .......................... 
Należy podać
6.
Gniazda
min 1 gniazdo PCIe x 16G2

..........................
Należy podać
7.        
Interfejsy sieciowe
min 2 x 10/100/1000 Mbit/s
..........................
Należy podać
8.        
Dyski twarde
Zainstalowany 2 x 1TB SATA/300, 7200 obr./min., 32MB cache.  Ustawiane w RAID 1
 ……………….
Tak/Nie
9.        
Kontrolery napędów
- Wbudowany kontroler 2xSATA, możliwe konfiguracje RAID 1, 
- Maksymalna pojemność pamięci masowej 6TB
 .......................... 
Należy podać
10.     
Porty/złącza
min 6 x USB 2.0 
min 1 x PS2 
min 2 x RJ-45 (Ethernet)
 .......................... 
Należy podać
11.     
Video
Zintegorwana
min 8MB własnej pamięci
 .......................... 
Należy podać
12.     
Napęd optyczny
16X DVD+/-RW ROM Drive SATA
……………….
Tak/Nie
13.
Diagnostyka
Cztery diody diagnostyczne LED, pamięć ECC, dodatkowy kontroler RAID, TPM/TCM
……………….
Tak/Nie
14.     
Zasilanie
Pojedynczy zasilacz (250W) z okablowaniem (80+SILVER)
……………….
Tak/Nie
15.     
Klawiatura, mysz
USB
……………….
Tak/Nie
16.     
System operacyjny
MS  Windows Serwer 2008 R2 SP1 Standard 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;
..........................
Należy podać
17.
Gwarancja
W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
……………….
Tak/Nie
18.
Wsparcie techniczne
	Możliwość telefonicznego i internetowego (na stronie WWW) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz  pozostałego okresu gwarancji  po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela,
	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

……………….
Tak/Nie

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kabli przedłużających, przejściówek i rozgałęziaczy w celu spełnienia wymagań odnośnie liczby, rodzaju i miejsca wyprowadzenia portów, gniazd w zaoferowanych urządzeniach.

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)                                            

