znak sprawy: AEZ/S-124/2013
Załącznik nr 2.4
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/2735

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 4 – Dostawa serwera;
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)
	

Płyta główna
	min.1 złącze PCI Express x16, 

min.3 złącza PCI Express x1, 
min.4 złącza DIMM obsługa min. 12 GB pamięci RAM, 
.............................
Należy podać.

Chipset
chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora oraz wspierający  zdalne sterowanie, dostęp i administrację komputerem.
……………….
Tak/Nie

Procesor
zgodny z architekturą  x86, osiągający minimum 9400 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Należy podać:
Typ procesora …………….…………..
(model) ………………………….……..
Liczba punktów w teście ……….……

Pamięć RAM
min. 12 GB 
.............................
Należy podać.

Dysk twardy
min.2 TB oraz 32 GB SSD 
.............................
Należy podać.

Karta graficzna
niezintegrowana z pamięcią własną min 2 GB oraz możliwością podłączenia 2 monitorów
.............................
Należy podać.

Karta dźwiękowa
karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 
……………….
Tak/Nie

Komunikacja
	karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana),Wspierająca Remote Wake Up i PXE oraz ASF 2.0
	karta sieciowa bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11 b/g/n

Bluetooth v4.0
……………….
Tak/Nie

Porty
	min. 8 portów USB (wyprowadzonych na zewnątrz komputera – w tym min 2 porty USB 3.0 ),  
	port sieciowy 1x RJ-45,
	1xVGA,

min.1 x HDMI Port,
port optyczny ( SPDIF)
port słuchawek, mikrofonu oraz wejście liniowe na tylnym panelu obudowy, port słuchawek i mikrofonu na górnym panelu obudowy.
	możliwość podłączenia wielokanałowego systemu głośnikowego
Wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
.............................
Należy podać.

Klawiatura
Klawiatura:
	interfejs USB; 

min 105 klawiszy
……………….
Tak/Nie

Mysz
Mysz optyczna:
	interfejs USB;

rozdzielczość  min 1000 dpi;
min. trzy  przyciski oraz kółko do przewijania.
……………….
Tak/Nie

Czytnik kart pamięci
Wbudowany czytnik kart pamięci min 19 in 1
.............................
Należy podać.

Napęd optyczny
	DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD
	możliwość odtwarzania płyt Blu-ray

……………….
Tak/Nie


Obudowa
	otwarcie obudowy oraz wymiana dysków twardych bez użycia narzędzi
	zasilacz o sprawności min. 88%,

……………….
Tak/Nie


System operacyjny
Windows 8 Pro OEM PL( 64 – bit ), 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;

zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu

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

Dodatkowe oprogramowanie
Licencja Microsoft Office 2013 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.

Gwarancja na serwer
	36-miesięczna na miejscu u klienta
	naprawa następnego dnia roboczego po zgłoszeniu usterki  na miejscu u klienta. 

……………….
Tak/Nie

Wsparcie techniczne producenta
	możliwość telefonicznego i internetowego ( na stronie WWW) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz  pozostałego okresu gwarancji  po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela,
	możliwość telefonicznego sprawdzenia okresu gwarancji monitora po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta  lub jego przedstawiciela 
	dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.

Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opisu uzyskania ww. informacji).
.............................
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)


