Załącznik nr 2.3
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/3840

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety:
Pakiet 3 – Sukcesywna dostawa skanerów;
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)
	

Typ skanera 
Płaski nabiurkowy
……………….
Tak/Nie
	

Źródło światła
3-kolorowa dioda LED
……………….
Tak/Nie
	

Element światłoczuły
CIS
……………….
Tak/Nie
	

Rozdzielczość optyczna 
Min. 2400 x 4800 dpi
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość interpolowana
Min. 19200 dpi
..........................
Należy podać
	

Głębia kolorów
Min. 48 bit
..........................
Należy podać
	

Szybkość skanowania ( tryb kolorowy oraz czarno-biały)
Min 3,7 ms/linię
..........................
Należy podać
	

Szybkość skanowania strony A4 w kolorze
 (300 dpi)
Maks. 17 s
..........................
Należy podać
	

Maksymalna szerokość skanowania
Min. 216 mm
..........................
Należy podać
	

Maksymalna długość skanowania
Min. 297 mm
..........................
Należy podać
	

Przyciski funkcyjne
Min 4 programowalne przyciski (możliwość bezpośredniego skanowania do pdf lub e-mail oraz kopiowania )
..........................
Należy podać
	

Interfejs
USB
……………….
Tak/Nie
	

Zasilanie
możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z portu USB komputera
……………….
Tak/Nie
	

Oprogramowanie/sterowniki
Program do edycji i obróbki obrazu
……………….
Tak/Nie
	

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS X 10.4-10.7 / różne Linux, system operacyjny UNIX
………………. 
Tak/Nie
	

Kabel połączeniowy 
W komplecie
……………….
Tak/Nie
	

Gwarancja
12 miesięcy
……………….
Tak/Nie

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)


