znak sprawy: AEZ/S-088/2013

Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
– wniosek 2013/EL/4322
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy drukarek i skanerów w podziale na pakiety:
Pakiet 2 – Sukcesywna dostawa drukarek laserowych kolorowych;
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)
	

Technologia druku 
druk laserowy kolorowy
………………. 
Tak/Nie
	

Rozdzielczość druku
Min. 600x600 dpi 
..........................
Należy podać
	

Szybkość drukowania  
23 stron/min. b/w i kolor min 23 str/min
..........................
Należy podać
	

Czas wydruku pierwszej strony w trybie gotowości 
Max 17 sekund 
..........................
Należy podać
	

Obciążenie 
Min 40 000 str/mies
..........................
Należy podać
	

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

Druk dwustronny 
automatyczny
………………. 
Tak/Nie
	

Interfejsy
USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseT
………………. 
Tak/Nie
	

Pamięć  RAM
Min. 256 MB z możliwością rozbudowy do 512 MB
..........................
Należy podać
	

Funkcje drukowania
Znaki wodne, sortowanie, automatyczny druk dwustronny, N-stron na arkuszu, plakat, broszura, niestandardowy rozmiar strony, dopasowanie do strony, skalowanie
………………. 
Tak/Nie
	

Maksymalna głośność podczas drukowania
53 dB
..........................
Należy podać
	

Rodzaj podajników papieru/pojemność/rozmiar papieru
- uniwersalny 
- kasetowy (szuflada) na 250 arkuszy 80g/m2
………………. 
Tak/Nie
	

Obsługiwana gramatura papieru przez 
podajnik wielozadaniowy uniwersalny:  65 – 216 g/m2;
kaseta (szuflada):  65 – 216 g/m2
………………. 
Tak/Nie
	

Wymiary nośników dostępnych dla kasety (szuflady)
Min. A4, A5, B5, Letter, Legal
..........................
Należy podać
	

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
………………. 
Tak/Nie
	

Wyposażenie 
- Zestaw kabli umożliwiający wykorzystanie wszystkich funkcji drukarki oraz jej poprawną konfigurację i  pracę 
………………. 
Tak/Nie
	


- Komplet tonerów startowych, pozwalających na wydruk  min 1400 stron CMY  i min. 2000 stron K (zgodnie z ISO/IEC 19798)
..........................
Należy podać wydajność kompletu tonerów startowych
	

Dostępne możliwości rozbudowy u producenta urządzenia 
(nie będące przedmiotem niniejszego zamówienia)
dodatkowy zasobnik na min 250 arkuszy (60-163 g/m2)

………………. 
Należy podać wielkość zasobnika
	

Gwarancja
36 miesięcy w miejscu zgłoszenia awarii (u użytkownika) następnego dnia po zgłoszeniu
………………. 
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)

