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znak sprawy: AEZ/S-164/2013
Załącznik nr 2.7
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/5629

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 7 – Dostawa komputera stacjonarnego;
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)
	

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

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 4988 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 8GB (2x4GB)  1600MHz
..........................
Należy podać
	

Dysk twardy
Min. 1TB 7200rpm
..........................
Należy podać
	

Karta graficzna
niezintegrowana, 
min. 512 MB pamięci RAM,
	typ pamięci GDDR5  

……………….
Tak/Nie
	

Ekran
Wbudowany 21,5-calowy (przekątna) panoramiczny ekran wykonany w technologii IPS z podświetleniem LED, min. 1900x1080 pikseli
……………….
Tak/Nie
	

Audio
Wbudowane głośniki stereofoniczne
Dwa mikrofony
	Wyjście słuchawkowe/optyczne wyjście cyfrowe audio (mini-jack)
……………….
Tak/Nie
	

Komunikacja
Gniazdo karty SDXC
Cztery porty USB 3
Dwa porty Thunderbolt
Wyjście Mini DisplayPort z obsługą interfejsów DVI, VGA i podwójnego DVI (przejściówki sprzedawane osobno)
10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45)
Gniazdo na blokadę Kensington
	Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11n; zgodny z IEEE 802.11a/b/g
	Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.0
……………….
Tak/Nie
	

System operacyjny
Preinstalowany przez producenta komputera. Min wersja 10.8
Wersja językowa: min. polska i angielska
……………………………….……….
Należy podać nazwę systemu operacyjnego
	

Oprogramowanie
Microsoft Office 2011 Mac - Standard Edition lub równoważny w zakresie:
- współpraca z posiadanym przez Zamawiającego  oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint;
- możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego
	Polski słownik ortograficzny do zaoferowanego oprogramowania





……………………………………….. Należy podać nazwę i wersję oprogramowania.

Mysz
Mouse USB markowana przez producenta sprzętu
……………….
Tak/Nie
	

Klawiatura
Klawiatura z polem numerycznym (polska) markowana przez producenta sprzętu
……………….
Tak/Nie
	

Typ obudowy
All in one
……………….
Tak/Nie
	

Waga
Max. 5,8 kg
..........................
Należy podać
	

Akcesoria w zestawie
Napęd Super Drive USB
……………….
Tak/Nie
	

Gwarancja
36 miesięcy
..........................
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)




