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	Załącznik nr 2.6
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/5379

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 6 – Dostawa tabletu PC z klawiaturą;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

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

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

System operacyjny
Windows 8 Pro OEM PL 32 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 nazwę i wersję oprogramowania.


Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 670 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
………………...……

Chipset
Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora
……………….
Tak/Nie
	

Pamięć RAM
Min. 2GB
..........................
Należy podać
	

Wyświetlacz
Min. 11,6 cala o rozdzielczości WXGA (1366x768) panel dotykowy wykonany w technologii super IPS+
Ekran pokryty specjalnym szkłem chroniącym przed zadrapaniami
Kąty widzenia 178 stopni
..........................
Należy podać
	

Rysik
Umożliwiający kontrolę na poziomie 1024 różnych poziomów nacisku przy pisaniu i rysowaniu.
……………….
Tak/Nie
	

Kamera
Przednia o rozdzielczości min. 2Mpx
Tylna o rozdzielczości min 8Mpx
	Funkcja autofocus

Nagrywanie filmów w rozdzielczości full HD 1080p
Przesłona min F/2.2
..........................
Należy podać
	

Dźwięk
Min. cztery głośniki z technologią Sonic Master
..........................
Należy podać
	

Interfejsy
Min.1 x Audio Jack 2-w-1 (słuchawki/mikrofon); 
Min. 1 x złącze micro HDMI
Min. 1 x czytnik kart Micro SD(SDXC)
..........................
Należy podać
	

Czujniki
G-Sensor
Czujnik natężenia światła
Żyroskop
E-kompas
Halotron
NFC
……………….
Tak/Nie
	

Magazyn danych
64GB eMMC
..........................
Należy podać
	

Łączność
WLAN 802.11 b/g/n@2.4GHz
Bluetooth V4.0
……………….
Tak/Nie
	

Stacja dokująca
Pełna klawiatura
Wielodotykowy touchpad
Min. 2x USB20.0
Wbudowany akumulator litowo-polimerowy o mocy 25Wh
……………….
Tak/Nie
	

Zasilanie
Bateria litowo-polimerowa o mocy min 30Wh
..........................
Należy podać
	

Waga
Max. 670g
..........................
Należy podać
	

Dodatkowe oprogramowanie
Licencja Microsoft Office 2013 MOLP edu PL z zainstalowanym pakietem Office 2013 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.

Gwarancja
24 miesiące
……………….
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)



