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Załącznik nr 2.8
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2013/EL/5929

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 8 – Dostawa drukarek oraz laminarki;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

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

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

Rodzaj nadruku
	Kolor

Mono
……………….
Tak/Nie
	

Typ nadruku
Dwustronny
……………….
Tak/Nie
	

Rozdzielczość
Min. 300 dpi
..........................
Należy podać
	

Prędkość druku kolor (YMCKO)
Min. 190 kart na godzinę

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

Prędkość wydruku monochromatycznego
Min 600 kart na godzinę
..........................
Należy podać
	

Prędkość druku dwustronnego (MCKO-K)
Min. 140 kart na godzinę
..........................
Należy podać
	

Podajnik kart
Min. 100 kart o grubości 0,76 mm
..........................
Należy podać
	

Odbiornik kart
Min. 100 kart o grubości 0,76 mm
..........................
Należy podać
	

Odbiornik kart odrzuconych
Min. 30 kart o grubości 0,76 mm
..........................
Należy podać
	

Obsługiwana grubość kart
Min. od 0,25 mm do 1,25 mm
..........................
Należy podać
	

Pamięć RAM
Min 16MB
..........................
Należy podać
	

Interface
USB, Ethernet
……………….
Tak/Nie
	

Kodery
	stacja ze stykami kart chipowych 
	koder kart stykowych i bezstykowych Omnikey

……………….
Tak/Nie
	

Zabezpieczenie antykradzieżowe
Kensington® Lock
……………….
Tak/Nie
	

Sterowniki
	Windows Vista 32 bit/64 bit

Windows 7 32 bit/64 bit
……………….
Tak/Nie
	

Wymiary
	Długość maks. 205 mm

Szerokość maks 381 mm
Wysokość maks 247 mm
……………….
Tak/Nie
	

Waga
Maks 4,2 kg
..........................
Należy podać
	

Zasilanie
110-240 V AC, 1,8 A; drukarka 24 V DC, 3 A
……………….
Tak/Nie
	

Warunki dodatkowe
	Drukarka ma współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do personalizacji Elektronicznych Legitymacji Studenckich firmy OPTeam S.A.

Wymagana instalacja drukarki na miejscu u Zamawiającego.
	Protokół odbioru zostanie podpisany po poprawnym spersonalizowaniu graficznym i elektronicznym 5 szt. Elektronicznych Legitymacji Studenckich, zgodnych z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.
……………….
Tak/Nie
	

Materiały eksploatacyjne
	Taśmy kolorowe jednostronne umożliwiające wydruk min. 3500 sztuk elektronicznej legitymacji studenckiej

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

Materiały eksploatacyjne
	Taśmy dwustronne kolorowe umożliwiające min. 2000 sztuk kart.

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

Gwarancja
24 miesiące
……………….
Tak/Nie
	

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

Laminacja
Rolkowa na gorąco
……………….
Tak/Nie
	

Laminowanie
	Jednostronne

……………….
Tak/Nie
	

Laminacja kart plastikowych
	ISO 7810 54x85,6 mm

Możliwość laminacji całej karty
..........................
Należy podać
	

Panel sterujący
Możliwość regulacji temperatury, prędkości
.........................
Należy podać
	

Obsługiwane laminaty
	Hot patches

Holograficzne
..........................
Należy podać
	

Podajnik
Automatyczny min na 120 kart
..........................
Należy podać
	

Obsługiwane karty
	PVC

PE
PC
	Kart stykowych zgodnych z elektroniczną legitymacją studencką zgodną z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

……………….
Tak/Nie
	

Szybkość laminacji
Min. 20 mm/sek.
..........................
Należy podać
	

Interface
RS-232C
……………….
Tak/Nie
	

Obudowa
Metalowa maskująca mechanizmy
……………….
Tak/Nie
	

Ułatwienia funkcjonalne
Łatwa wymiana foli ze specjalną rolką
..........................
Należy podać
	

Waga
Max. 10kg
..........................
Należy podać
	

Wymiary 
	Wysokość maks. 220 mm

Szerokość maks. 350 mm
Głębokość maks. 240 mm
..........................
Należy podać
	

Materiały eksploatacyjne
Taśmy laminujące z okienkiem na chip, umożliwiające zalaminowanie 3500 szt. elektronicznej legitymacji studenckiej
……………….
Tak/Nie
	

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)


