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AEZ/S-096/2013
Załącznik nr 3.3 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-096/2013, 
oferujemy dostawę 20 komputerów przenośnych (laptopów) (producent)………………..……………….…,model………….……………………………, 
spełniającego nw. wymagania techniczne


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

Ekran
15,6-calowy wyświetlacz panoramiczny 
Min 1366 x 768 pikseli 
Podświetlenie LED 

Tak/Nie
	

Chipset
Obsługujący zaoferowany procesor
Tak/Nie
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 2900 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera).
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……
	

Pamięć RAM
Min 4 GB  
Należy podać:
Producent ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Pojemność pamięci ………………...……
	

Dysk twardy
Min. 500 GB

Należy podać:
Producent ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Pojemność dysku ………………...……
	

Karta graficzna
	Zintegrowana karta grafikiwyjście 

Wyjście HDMI 
	wyjście D-Sub 
Tak/Nie
	

Audio
Karta dźwiękowa, wbudowane głośniki stereo
Tak/Nie
	

Karta sieciowa
10/100/1000  – RJ 45 
Tak/Nie
	

Wi-Fi
Wbudowany Wireless 802.11a/g/n
Tak/Nie 
	

Bluetooth
Wbudowany moduł Bluetooth
Tak/Nie
	

Porty/złącza
Min. 1x czytnik kart 
Min. 1x ExpressCard/34
Min. 1x HDMI
Min. 1x RJ-45 (LAN)
Min. 1x eSata 
Min. 1x VGA
Min. 1x wejście mikrofonowe
Min. 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe
lub zintegrowane gniazdo z wejściem mikrofonowym i wyjściem słuchawkowym
Min. 3x USB
( wszystkie porty mają być uzyskane bez stosowania przejściówek itp.)
Należy podać: 
czytnik kart ……….... szt.
ExpressCard/34……… szt.
RJ-45 (LAN)…..… szt.
eSata ……… szt.
VGA ……… szt.
wejście mikrofonowe ……… szt.

wyjście słuchawkowe/głośnikowe ……… szt.

zintegrowane gniazdo z wejściem mikrofonowym i wyjściem słuchawkowym …… szt.
(wypełnić jedną z dwóch podkreślonych pozycji)
USB ………. szt.
pozostałe parametry techniczne zgodne z zawartymi w kolumnie
	

Klawiatura

Klawiatura (układ US -QWERTY)
Touchpad 

Tak/Nie
	

Napęd CD-ROM

Napęd DVD+/-RW z możliwością zapisu na dwuwarstwowych dyskach DVD+R  
Tak/Nie
	

Bateria
- Min. 6 ogniw, litowo-jonowych.
- Czas działania na baterii minimum 3 godz. 
Należy podać: 

	

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;
-Zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania.
	

Dodatkowe oprogramowanie
1. Oprogramowanie umożliwiające zapis na DVD i odczyt filmów na DVD.
2  Licencja Microsoft Office 2010 MOLP edu PL z zainstalowanym pakietem Office 2007  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 nazwę i wersję oprogramowania.
	

Torba

Dwu komorowa

Tak/Nie
	

Waga

Waga max 2,5 kg 

Należy podać:………….. kg
	

Inne
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.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na  stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
Tak/Nie
	

Inne
Zgodność z Energy Star 
Tak/Nie


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)

