				znak sprawy: AEZ/S-027/2013		

Załącznik 2.5 do SIWZ

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH – PAKIET 5
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa różnego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego oprogramowania w podziale na pakiety”,  znak sprawy AEZ/S-027/2013, oferujemy: dostawę stanowiska do rejestracji i analizy sygnałów EEG wraz z aktualizacją oprogramowania EEG DigiTrack do najnowszej wersji, spełniającej poniższe wymagania:

Lp
Opis parametrów wymaganych
Parametry techniczne wymagane
Parametry techniczne oferowane
Stanowisko do rejestracji i analizy sygnałów EEG wraz z aktualizacją oprogramowania EEG DigiTrack do najnowszej wersji (1 sztuka)
1
Stanowisko 
	stacja robocza z oprogramowaniem do rejestracji i analizy sygnałów EEG

Stanowisko kompatybilne z systemem rejestracji i analizy EEG – DigiTrack znajdującym się na wyposażeniu użytkownika
……………
TAK/NIE
Parametry stacji roboczej
Marka ………………………………. Model…………………………
2.1
Procesor
osiągający minimum 2000 pkt  w tescie PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Należy podać:
Podać liczbę punktów:…………………….
Nazwa procesora…………………..………
2.2
Pamięć RAM
≥4GB
…………………
Należy podać
2.3
Dysk twardy
≥750 GB
…………………
Należy podać
2.4
Karta graficzna 
min 1GB pamięci
…………………
Należy podać
2.5
System operacyjny 

Microsoft Windows 7 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;
-Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu 
lub Internetu
…………………
Należy podać
Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania EEG DigiTrack do najnowszej wersji, na które składa się:



3.1





Oprogramowanie o następujących funkcjach:

Moduł rejestracji - kompatybilny z oprogramowaniem EEG DigiTrack, realizujący funkcję zapisu sygnału bioelektrycznego mózgu
……………
TAK/NIE
3.2

Moduł analizy - kompatybilny z oprogramowaniem EEG DigiTrack, realizujący funkcję przeglądania i analizy sygnału bioelektrycznego mózgu
……………
TAK/NIE
3.3

Moduł baza danych pacjentów - kompatybilny z oprogramowaniem EEG DigiTrack, realizujący funkcję rejestracji pacjentów i zarządzania badaniami
……………
TAK/NIE
4
Instrukcja obsługi 
W języku polskim przy dostawie urządzenia 
……………
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)                                            

