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Załącznik nr 2.3
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/2195

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 3 – Dostawa laptopa;
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)
	

Ekran
	15,6-calowy wyświetlacz  HD LED  1366 x 768 
	powłoka antyreflesyjna

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

Chipset
obsługujący zaoferowany procesor
.............................
Tak/Nie
	

Procesor
procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 3800 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Należy podać:
Typ i model procesora:…..…………………….
Ilość punktów………………………………
	

Pamięć RAM
min. 6 GB  
.............................
Należy podać
	

Dysk twardy
min. 1 TB 
.............................
Należy podać
	

Karta graficzna
niezintegrowana z pamięcią min. 2 GB 
.............................
Należy podać
	

Audio
karta dźwiękowa , wbudowane głośniki stereo z subwooferem
.............................
Tak/Nie
	

Komunikacja
	LAN 10/100 Mbps

WiFi 802.11 b/g/n
bluetooth 4.0
.............................
Należy podać
	

Porty/złącza
	min. 2 x USB 2.0

min. 2 x USB 3.0
HDMI – min 1
D-SUB – min 1
wbudowany czytnik kart min 4 in 1
.............................
Należy podać
	

Napęd optyczny
nagrywarka dvd
.............................
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące 
touchpad 
.............................
Tak/Nie
	

Kamera
HD min. 1,3 mpix
.............................
Tak/Nie
	

Bateria
6-ogniwowy akumulator litowy-jonowy
.............................
Tak/Nie
	

System operacyjny
Windows 7 Pro OEM PL, 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;
.............................
Należy podać
	

Pakiet biurowy
Licencja Microsoft Office 2010 MOLP edu PL z zainstalowanym pakietem Office 2010  wersja Professional  lub równoważna.
Parametry równoważności :
	zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO);

współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint;
możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego
.............................
Należy podać
	

Waga
waga max 2,5 kg 
.............................
Należy podać
	

Torba
odpowiednia do zaoferowanego modelu laptopa
.............................
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)



