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znak sprawy: AEZ/S-072/2013
Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/1629

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek oraz urządzenia wielofunkcyjnego w podziale na pakiety:
Pakiet 2 – Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2012 r.)                                             (Należy podać)
	

Funkcje urządzenia
drukowanie/kopiowanie/skanowanie/faksowanie
……………….
Tak/Nie
	

Technologia
Laserowa, kolorowa
……………….
Tak/Nie
	

Procesor
Min 400 MHz
..........................
Należy podać
	

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

Prędkość kopiowania ( mono i kolor )
min. 28 str/min

..........................
Należy podać
	

Prędkość drukowania w dupleksie
min. 14 str/min
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość wydruku 
min. 2400 x 600  dpi
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość kopiowania
min. 600 x 1200 dpi
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość skanowania
optyczna min 1200 x 2400 dpi, interpolowana min 19200 x 19200 dpi
..........................
Należy podać
	

Obsługiwane formaty nośników
A4, A5, B5, A6, B6, Letter, folie
……………….
Tak/Nie
	

Podajnik papieru
podajnik na min 250 arkuszy
..........................
Należy podać
	

Podajnik ADF
min. 50 arkuszy
..........................
Należy podać
	

Odbiornik papieru
min. 150 arkuszy
..........................
Należy podać
	

Opcje dupleksu
dupleks automatyczny
……………….
Tak/Nie
	

Komunikacja
	USB 2.0
	port RJ-45 10/100 Ethernet Base TX
	interfejs bezprzewodowy 802.11 b

……………….
Tak/Nie
	

Miesięczne obciążenie
Min 60000 str.
..........................
Należy podać
	

Funkcje skanowania
możliwość skanowania do obrazu, OCR, E-mail, Pliku, Pamięci USB, Serwera pocztowego, FTP, Folderu sieciowego
……………….
Tak/Nie
	

Obsługiwane systemy Operacyjne
Windows XP/Vista/7(32/64bit)
……………….
Tak/Nie
	

Akcesoria
komplet kabli, oraz tonerów pozwalający na poprawną pracę urządzenia i wykorzystania jego funkcji w pełni.
……………….
Tak/Nie
	

Kontrola pracy urządzenia
Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min. 5 cali
……………….
Tak/Nie
	

Dodatkowa funkcjonalność
PC-FAX, tryb korekcji błędów ECM, wybieranie grupowe, przekierowywanie faksów, możliwość wybierania jednoprzyciskowego (min. 40 lokalizacji), pamięć stron fax ( min. 500 )
……………….
Tak/Nie
	

Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2012 r.)                                             (Należy podać)
	

Funkcje urządzenia
Drukowanie/kopiowanie/skanowanie/faksowanie
……………….
Tak/Nie
	

Technologia
atramentowa
……………….
Tak/Nie
	

Pamięć
Min 64 MB
..........................
Należy podać
	

Prędkość kopiowania w czerni
min 23 str/min

..........................
Należy podać
	

Prędkość kopiowania w kolorze
min 20 str/min
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość wydruku 
min 1200 x 6000  dpi
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość kopiowania
Min 1200 x 1200 dpi
..........................
Należy podać
	

Obsługiwane formaty nośników
A3, A4 ,A5, A6,LTR, LGL, koperty
……………….
Tak/Nie
	

Podajnik papieru
Podajnik na min 250 arkuszy
..........................
Należy podać
	

Podajnik ADF
Min 35 arkuszy
..........................
Należy podać
	

Odbiornik papieru
Min 50 arkuszy
..........................
Należy podać
	

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

Komunikacja
	Port RJ-45 10/100 Ethernet Base TX
	Interfejs bezprzewodowy 802.11 b

……………….
Tak/Nie
	

Drukowanie bezpośrednio z nośników zewnętrznych
	Czytnik kart pamięci ( odczyt/zapis )

Port USB ( odczyt/zapis )
……………….
Tak/Nie
	

Funkcje skanowania
Możliwość skanowania do obrazu, OCR, E-mail, Pliku, Pamięci USB, Serwera pocztowego, FTP, Folderu sieciowego, Kart pamięci
……………….
Tak/Nie
	

Rozdzielczość skanowania
Optyczna min 2400 x x2400 dpi, interpolowana min 19200 x 19200 dpi

	

Obsługiwane systemy Operacyjne
Windows XP/Vista/7(32/64bit)
……………….
Tak/Nie
	

Akcesoria
Komplet kabli, oraz tuszy pozwalający na poprawną pracę urządzenia i wykorzystania jego funkcji w pełni.
……………….
Tak/Nie
	

Kontrola pracy urządzenia
Wyświetlacz z klawiszami dotykowymi o przekątnej min. 4,9 cala
……………….
Tak/Nie
	

Dodatkowa funkcjonalność
PC-FAX, kompatybilność z TWAIN, funkcja PictBridge, tryb korekcji błędów ECM, możliwość wielokrotnego kopiowania ( do 99 kopii )
……………….
Tak/Nie
	

Gwarancja na urządzenie
min. 24 miesiące
..........................
Należy podać


Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia są  fabrycznie nowe i będą gotowe do użytkowania.

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)


