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AEZ/S-055/2013
Załącznik nr 3.2 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-055/2013, 
oferujemy dostawę 50 tabletów klasy A (producent)………………..………………..……,model………….………………………………..….…, 
spełniającego nw. wymagania techniczne

Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne komputera
Parametry oferowanych komponentów lub oprogramowania, należy podać parametry techniczne i producenta
(wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4

System operacyjny
Android min 4.0 lub  równoważny w zakresie :
	System operacyjny dedykowany dla urządzeń mobilnych typu tablet
	Wielozadaniowy, możliwość uruchamiania kilku aplikacji jednocześnie 
	Zaimplementowana przeglądarka internetowa obsługujący przeglądanie na kartach

wsparcie dla języka Java umożliwiający dostęp do wszystkich urządzeń (kamery, ekranu dotykowego, GPS, kompasu, sensorów motorycznych i akceleratorów grafiki 3D)
obsługa formatów multimedialnych:  MPEG-4, H.264, MP3 oraz AAC, JPEG, PNG, GIF.
Obsługa technologii komunikacyjnych, m.in. GSM, CDMA, Bluetooth, EDGE, 3G oraz Wi-Fi.
	Możliwość przełączania i wyboru uruchomionych aplikacji w postaci zrzutów ekranu (min. 6 aplikacji)

Należy podać:
Wersja systemu: …………….
	

Ekran
Min. 10" matryca  IPS
Należy podać:
Wielkość matrycy : …………….
Rodzaj  matrycy : …………….
Pozostałe parametry techniczne zgodne z wymaganymi w kolumnie 3
	

Rozdzielczość ekranu
Min 1280 x 800 pikseli
Tak / Nie
	

Rodzaj ekranu
Dotykowy Panel 
Tak / Nie
	

Procesor
osiągający min. 8200 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html" http://www.androidbenchmark.net/cpumark_chart.html (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje). 
Należy podać:
Typ procesora …………………
(model) ………………………
Liczba punktów w teście ……..
	

Pamięć RAM
Min 1GB
Należy podać:
Pojemność pamięci …………
	

Pamięć HDD
Min 16 GB
Należy podać:
Pojemność dysku ………………...
	

Moduł sieci bezprzewodowej
WLAN 802.11 b/g/n
Tak / Nie
	

Moduł Bluetooth
Bluetooth V3.0
Tak / Nie
	

Modem 3G/4G
Wbudowany modem HSPA+
Tak / Nie
	

Wbudowana kamera
Min przód 1,2 M Pixeli – tył min 5 M Pixeli 
Należy podać:
Przód : ……………. M Pixeli
Tył : ……………. M Pixeli
	

Stacja dokująca

Dołączana stacja dokująca 
Zawierająca:  klawiaturą i dodatkową baterią 
( dostarczona wraz z tabletem )

Tak / Nie
	

Wyposażenie 
Żyrokompas 
GPS 
Czujnik światła
Tak / Nie 
	

Interfejs USB

USB 2.0 (dopuszczalny w stacji dokującej)

Tak / Nie
	

Interfejs HDMI

1 x micro HDMI

Tak / Nie
	

Interfejs audio

1 x 2 w 1 wyjście Audio i wejście na mikrofon

Tak / Nie
	

Czytnik kart

1 x micro SD, SDHC) w tablecie , dodatkowy czytnik w stacji dokującej

Tak / Nie
	

Waga
nie więcej niż 700g
Należy podać:
Waga: …………… g
	

Bateria
O pojemność co najmniej  2900 mAh
Należy podać:
Pojemność: …………….mAh
	

Czas pracy na baterii
Min. 9h tablet 
Min. 13 h ze stacją dokującą
Należy podać:
Czas pracy tabletu: … h
Czas pracy ze stacja dokującą : … h
	

Gwarancja
24 miesiące
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.

.............................................., dn........................
...................................................................................................
(podpis i pieczęć uprawnionego/nych przedstawicieli Wykonawcy)

