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Załącznik nr 2.3
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/8113, 8116

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 3 – Dostawa konsoli do gier oraz projektora do konsoli;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

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

Konsola do gier:
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2013 r.)                                             (Należy podać)
	

Procesor
Dedykowany do konsoli
.......................... 
Tak/Nie
	

Pamięć RAM
Min 512MB ( 700 MHz )
.......................... 
Należy podać
	

Pamięć eDRAM
Min 10 MB
.......................... 
Należy podać
	

Dysk twardy
Min 250 GB
.......................... 
Należy podać
	

Procesor graficzny
Rdzeń taktowany min 500 MHz
.......................... 
Należy podać
	

Odtwarzane formaty płyt
DVD-Video, DVD-ROM, DVD-R/DVD-RW, CD-Audio, CD-R, CD-RW, WMA, MP3, JPEG, MPEG-4, H.264
.......................... 
Tak/Nie
	

Obsługa trybów wideo
Min 480p, 720p, 1080p, 1080i
.......................... 
Tak/Nie
	

Komunikacja bezprzewodowa
Wbudowany moduł wifi 802.11n
.......................... 
Tak/Nie
	

Porty
Min 1 x HDMI
Min 5 x USB
Min 1 x port RJ-45
Min 1 x port do podłączenia kontrolera ruchu
Min 1 x wyjście optyczne audio
.......................... 
Należy podać
	

Sterowanie
	Możliwość jednoczesnego podłączenia 4 kontrolerów

Możliwość podłączenia kontrolera ruchu
Możliwość podłączenia m.in. pilota, gitary, mikrofonu, kierownicy
.......................... 
Tak/Nie
	

Akcesoria w zestawie
	Kontroler ruchu pozwalający na interakcję z konsolą bez konieczności używania kontrolera poprzez interfejs wykorzystujący gesty wykonywane przy pomocy kończyn i całego ciała oraz komendy głosowe

Bezprzewodowy kontroler standardowy
	Gry w zestawie: Adventures, Star Wars, Your Shape Fitness Evolved, London 2012, Motion Sports, Motion Sports Adrenaline, Sports 
.......................... 
Tak/Nie
	

Gwarancja
12 miesięcy
.......................... 
Tak/Nie
	

Projektor do konsoli:
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2013 r.)                                             (Należy podać)
	

Rozdzielczość rzeczywista
Min 1080p (1920 x 1080) Full HD
.......................... 
Należy podać
	

Technologia obrazu
DLP
.......................... 
Tak/Nie
	

Rozmiar obrazu
Min 40”-235”
.......................... 
Należy podać
	

Obiektyw
Powiększenie min 1.3 : 1
.......................... 
Należy podać
	

Jasność 
Min 2000 ANSI lm
.......................... 
Należy podać
	

Kontrast
Min 10000:1
.......................... 
Należy podać
	

Żywotność lampy w trybie Standard / ECO
Min 3500 / 5000 godzin
.......................... 
Należy podać
	

Moc lampy
Min 240W
.......................... 
Należy podać
	

Złącza
Min 2 x HDMI
Min 1 x D-sub (RGB)
Min 1 x Composite Video (RCA)
Min 1x S-Video
Min 1 x Component Video
Min 1 x Audio in L/R (RCA)
Min 1 x Audio in (Mini Jack)
Min 1 x Audio out (Mini Jack)
Prot USB serwisowy (Mini B)
Port RS232





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

Głośność pracy w trybie Normalnym / ECO
Maks 33 /30 dB
.......................... 
Należy podać
	

Głośnik
Min 10W
.......................... 
Należy podać
	

Waga
Maks 2,7 kg
.......................... 
Należy podać
	

Pobór mocy w trybie normalnym / tryb czuwania
Maks 355W / 0,5 W
.......................... 
Należy podać
	

Dodatkowe akcesoria
Przewód zasilający
Pilot zdalnego sterowania z bateriami
Instrukcja obsługi w języku polskim
Kabel D-Sub 15-pin
………………. 
Tak/Nie
	

Gwarancja
36 miesięcy na projektor oraz 12 miesięcy lub 2000 godzin na lampę, w zależności co wystąpi wcześniej
………………. 
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)




