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AEZ/S-274/2013
Załącznik nr 3.5 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 5

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-274/2013

Oferujemy dostawę komponentów do tworzenia oprogramowania spełniających nw. wymagania techniczne.

Lp.
Rodzaj komponentów
Liczba licencji
Cechy komponentów
Czy oferowane komponenty posiadają wymagane cechy, (wypełnia wykonawca)
1
2
3
4
5
1.
SpreadsheetGear 2012 Bundle lub równoważny, 
 

2 
1) Możliwość wykorzystania na zasadach royalty free
2) Współpraca z platformami Windows 32 i 64 bitowymi.
3) Możliwość tworzenia, czytania, modyfikowania, edycji, formatowania, drukowania oraz zapisywania plików w formacie MS Excel 97-2003 oraz Excel 2007-2010 Open XML bez zastosowania instalacji programu MS Excel.
4) Możliwość tworzenia raportów w postaci plików MS Excel z poziomu ASP.NET (również z zastosowaniem grupowania
5) Dostępność kontrolek przedstawiający arkusz kalkulacyjny na wzór programu MS EXCEL z możliwością kalkulacji, edycji, formatowania wyglądu komórek dla WinForms, WPF oraz Silverlight.
6) Możliwość tworzenia wykresów (zarówno w tworzonych plikach xlsx), jak i formie dostępnej z poziomu stron ASP.NET.
7) Kontrolki powinny zawierać opcję autofiltrów (wraz z opcją własnych kryteriów oraz sortowaniem).
8) Możliwość czytania plików CSV oraz plików tekstowych (z separatorem komórek).
9) Wsparcie kontrolek dla wypełniania poprzez przeciągnięcie, dla liczb, dat, nazw miesięcy. 
10) Wsparcie dla komentarzy w komórkach oraz kontrolek osadzonych w arkuszach, typu: obrazki, text box, check box, list box, drop-down list, przyciski.
11) Możliwość formatowania w zależności od wartości i formuł.
12) Możliwość konwersji arkusza excela do obiektu DataTable.
13) Możliwość wstawiania, kasowania wierszy i kolumn
14) Możliwość grupowania wierszy i kolumn.
15) Wsparcie dla kalkulacji wielowątkowych.
16) Duża ilość funkcji zgodnych z Excelem (min. 300) oraz możliwość definiowania własnych funkcji.
17) Arkusz powinny mieć możliwość stworzenia min. 1 mln wierszy i min. 16 tys. kolumn. W jednym skoroszycie (workbook) powinna być możliwość umieszczenia min. 256 arkuszy.
18) Integracja z VisualStudio 2010 oraz VisualStudio 2012.
19) Kontrolki (w wersji WinForms , WPF i Silverlight) powinny wspierać:
a) Widok i nawigację podobną do programu MS Excel.
b) Edycje w komórce oraz w pasku formuł. 
c) Możliwość tworzenie referencji do innych komórek, również w innych arkuszach.
d) Automatyczne rozpoznawanie formatów typu daty, czas, procenty, waluta.
e) Formatowanie (w tym kolor tła, krawędzie) i warunkowe formatowanie.
f) Grupowanie, automatyczne dopasowanie kolumn i wierszy.
g) Kopiowanie, wklejanie, wycinanie i usuwanie zakresów komórek oraz funkcje undo/redo.


……………….
Tak/Nie 
1a
Uaktualnienia i wsparcie techniczne

co najmniej przez okres 12 miesięcy bezpłatne uaktualnienia i pomoc techniczna
Należy podać okres
……………………….
2.
Telerik Kendo UI Complete for ASP.NET MVC lub równoważne

5

Zestaw kontrolek dla JavaScript i HTML oraz ASP.NET MVC
- co najmniej 50 kontrolek przeznaczonych do tworzenia interfejsów użytkownika z użyciem HTML5 i JavaScript
- zestaw bibliotek .NET opakowujących kontrolki w celu użycia ich w ASP.NET MVC
- możliwość personalizacji wyglądu kontrolek
- obsługa ASP.NET MVC 3
- obsługa silników renderowania Razor i ASPX
- dowiązywanie do danych w aplikacjach ASP.NET MVC obsługujące zautomatyzowane użycie techniki AJAX
- prawidłowe działanie w przeglądarkach internetowych na systemy operacyjne dla komputerów PC, tabletów i telefonów
- możliwość użycia API kontrolek zarówno w języku JavaScript, jak i po stronie serwera, z wykorzystaniem języków platformy .NET
- możliwość użycia również bez ASP.NET MVC, w aplikacjach wykorzystujących JavaSript i HTML
- wymagane rodzaje kontrolek: AutoComplete (autouzupełnianie) , Button, Calendar, ColorPicker, ComboBox, DatePicker, DateTimePicker, DropDownList,, Editor (editor HTML), Grid, ListView, Menu, MultiSelect, NumericTextBox, PanelBar, ProgressBar, Scheduler, Slider, Splitter, TimePicker, Tooltip, TreeView, Upload
- możliwość generowania co najmniej 12 rodzajów interaktywnych wykresów, w tym: powierzchniowych, kolumnowych, słupkowych, liniowych, kołowych, punktowych, pierścieniowych


……………….
Tak/Nie
2a
Uaktualnienia i wsparcie techniczne

co najmniej przez okres 12 miesięcy bezpłatne uaktualnienia i pomoc techniczna
Należy podać okres
……………………….
3.

Redgate .NET Reflector VSPro lub równoważne
3 
Narzędzie do dekompilacji kodu CIL do kodu źródłowego, powinno mieć następujące cechy:
- zawierać aplikację dla systemu Microsoft Windows i wtyczkę dla Visual Studio 2012
- mieć funkcję wyszukiwania
- wymagana jest obsługa języka C# w wersji 5
- możliwość generowania plików pdb dla bibliotek

……………….
Tak/Nie 
3a
Uaktualnienia i wsparcie techniczne

co najmniej przez okres 12 miesięcy bezpłatne uaktualnienia i pomoc techniczna
Należy podać okres
……………………….
4.

Xamarin.iOS Enterprise lub równoważne

1
Narzędzia do pisania aplikacji na platformę Apple w języku C#
- możliwość użycia API systemu iOS 7
- funkcja autouzupełnianie w IDE
- obsługa LINQ i Parallel LINQ
- brak ograniczeń dotyczących wielkości aplikacji
- zestaw gotowych komponentów do użycia w aplikacjach
- obsługa Visual Studio 2012


……………….
Tak/Nie
4a
Uaktualnienia i wsparcie techniczne

co najmniej przez okres 12 miesięcy bezpłatne uaktualnienia i pomoc techniczna
Należy podać okres
……………………….
5

Spire.PDF Plaitinum Site Enterprise lub równoważne
1

Komponent do użycia w aplikacjach .NET, służący do tworzenia, edycji, konwersji i odczytu plików PDF.
- licencja dla dowolnej liczby deweloperów 
- obsługa standardu PDF w wersji 1.7 oraz standardu PDF/A
- zgodność z z frameworkiem .NET 2.0, 3.5 i 4.0
- możliwość generowania własnych dokumentów PDF z poziomu kodu C#, zawierających tekst i rysunki
- komponent powinien mieć pełna funkcjonalność bez potrzeby instalowania programu Adobe Acrobat lub pakietu Microsoft Office
- możliwość konwersji plików HTML, RTF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, XML  do formatu PDF
- możliwość konwersji plików PDF do formatu tekstowego oraz XPS, JPG, PNG, TIFF
- możliwość łączenia plików pdf
- obsługa podpisów cyfrowych i zabezpieczania dokumentów PDF hasłem
- wyodrębnianie zdjęć, tekstu, załączników z plików PDF

……………….
Tak/Nie
5a
Uaktualnienia i wsparcie techniczne

co najmniej przez okres 12 miesięcy bezpłatne uaktualnienia i pomoc techniczna
Należy podać okres
……………………….
6.
DevExpress Universal lub równoważny
3
Framwork umożliwiający automatyzację procesu tworzenie aplikacji, zestaw komponentów dla Windows, WPF, Silverlight, ASP.NET, ASP.NET MVC oraz narzędzia programistyczne do Visual Studio

Komponenty i kontrolki 
1)	Współpraca z Visual Studio 2010, 2012, 2013
2)	Komponenty przeznaczone dla Windows Forms, ASP.Net, WPF, Silverlight
3)	Narzędzia wspomagające refactoring  oraz produkcję kodu
4)	Dostępność kodu źródłowego komponentów w C#
5)	Współpraca z ExpressApp Framework 

Najważniejsza funkcjonalność 
Podział architektury na warstwy: User Interface, Behaviour, Storage. 
Najważniejsze cechy warstwy User Interface: 
-	Obsługa WinForms oraz ASP.NET, obsługa raportów (w tym możliwość definiowania raportów przez użytkowników końcowych w WinForms). 
-	Możliwość modyfikacji widoków przez użytkowników końcowych oraz możliwość zmiany wyglądu poprzez modyfikacje plików zewnętrznych w XML. 
-	Obsługa spersonalizowanych ustawień zapisywanych w wyspecyfikowanym folderze lub bazie danych
-	Obsługa komponentów typu terminarz (Scheduler), tabela przestawna (Pivot Grid) oraz edytor HTML zarówno dla WinForms, jak i ASP.NET.
-	Automatyzacja obsługi walidacji  w widokach użytkownika na podstawie atrybutów zdefiniowanych na poziomie obiektów danych.
Najważniejsze cechy warstwy behaviour: biblioteka kontrolerów umożliwiających obsługę  zaprogramowanych zachowań zarówno w WinForms jak i w ASP.NET.
Najważniejsze cechy warstwy Storage – realizowana przez narzędzia typu ORM z możliwością współpracy z MS SQL, Access, Oracle, PostgreSql oraz MySQL)

Komponenty przeznaczone dla technologii WinForms:

DataGrid – najważniejsza funkcjonalność:
-	Obsługa trybu DetailView, obsługa różnych rodzajów widoku danych w trybie kart  (z możliwością modyfikacji layaut’u), widok tablicowy (z obsługą wielu wierszy i wielu nagłówków rozłożonych w różnych grupach) oraz możliwość obsługi różnych widoków w zależności od trybu (Master/Detail).
-	Obsługa właściwości kolumn, m.in.: szerokość kolumn (w tym automatyczny dobór szerokości), ustalanie wysokości wiersza (w tym automatyczny dobór wysokości oraz automatyzacja doboru wysokości w zależności od ilości danych dla pól memo), 
-	Obsługa różnych rodzajów edytorów w zależności od typu danych (zarówno przy prezentacji, jak i edycji danych)
-	Obsługa grupowania wg poszczególnych kolumn (również wielu kolumn)
-	Obsługa filtrowania danych wg zadanych parametrów (listy dostępnych wartości oraz możliwość wprowadzania wzorców przez użytkownika końcowego) dla użytkownika końcowego
-	Funkcje eksportu danych (Excel 97-2007, pdf, html) oraz drukowania (wraz z podglądem)

Tabela przestawna (PivotGrid)
-	Analiza danych w formie tabel przestawnych, obsługa źródeł OLAP (minimalnei z Analysing Services 2005), wyświetlanie hierarchiczne zbiorów danych, sortowanie, automatyczne i modyfikowane przez programistę pola kalkulowane
-	Obsługa filtrowania danych wg zadanych parametrów (listy dostępnych wartości oraz możliwość wprowadzania wzorców przez użytkownika końcowego) dla użytkownika końcowego
-	Funkcje eksportu danych (Excel 97-2007, pdf, html) oraz drukowania (wraz z podglądem)

Wstążki (Ribbon)
-	Komponent umożliwiający uzyskanie paska narzędzi w stylu Microsoft Office 2007 Ribbon.

Kalendarz (Scheduler) 
-	Widok: dzienny, tygodniowy, miesięczny oraz linia czasu oraz obsługa widoku Microsoft Office 2007
-	Obsługa wielu zasobów, zarządzanie terminami, zarządzanie terminami rekurencyjnymi, przypomnienia, wymiana danych w formacie vCalendar 1.0, wsparcie dla ICalendar z RFC 2445

Komponenty Wskaźniki i tablice rozdzielcze (Gauges i dashboars)
Obsługa widoków: liniowy i okrągły, możliwość edycji kolorystyki skali oraz kształtu poszczególnych markerów.

Komponent z zaawansowanymi funkcjami edycyjnymi (Rich Text Editor)
-	Możliwość formatowania znaków i paragrafów,
-	Obsługa list numerowanych i kropkowanych
-	Możliwość wykorzystania stylów 
-	Tworzenie dokumentów wielokolumnowych
-	Podział dokumentu na sekcje
-	Nielimitowane funkcję Undo i Redo
-	Możliwość osadzania obrazków w formacie: JPEG, PNG, GIF, BMP, TIFF, WMF, EMF.
-	Współpraca z narzędziem do sprawdzania pisowni.

Komponent Wykresy
Obsługa różnych typów wykresów na jednym widoku, obsługa wielu serii, możliwość rotacji oraz powiększania/pomniejszania wykresów 3D, obsługa przezroczystości oraz projekcji perspektywicznej. 

Dodatkowe wymagane komponenty:
Komponent wspomagający przygotowywanie „czarodziei” (wizards), zarządzanie layoutem okna, panel nawigacyjny, drukowanie oraz eksport danych,  podgląd danych w formie drzewa, sprawdzanie pisowni oraz zestaw komponentów wspierających wprowadzanie danych (m.in. Memo, Editor, SpinEdit, DrobDown, LookUp)

Zestaw komponentów do tworzenia, drukowania i eksportu raportów.
-	Obsługa WinForms, WPF, Silverlight oraz ASP.NET.
-	Pełna integracja z Visual Studio 2010
-	Narzędzie do tworzenia raportów dla użytkownika końcowego (dla WinForms)
-	Możliwość łączenia raportów w jednym widoku

Komponenty przeznaczone dla technologii ASP.NET:

Komponent Data Grid (m.in. obsługa grupowania oraz edycji)
Komponenty Kalendarz i Terminarz (Widok: dzienny, tygodniowy, miesięczny oraz linia czasu oraz obsługa widoku Microsoft Office 2007)
Komponenty Wskaźniki i tablice rozdzielcze (Gauges i dashboars)
Obsługa widoków: liniowy i okrągły, możliwość edycji kolorystyki skali oraz kształtu poszczególnych markerów.
Komponent umożliwiający edycję w trybie podglądu HTML (HTML Editor),
Komponent prezentujący dane w formacie drzewa, 
Komponent Tabela przestawna (Pivot Grid)
-	Analiza danych w formie tabel przestawnych, obsługa źródeł OLAP (z min. Analysing Services 2005), wyświetlanie hierarchiczne zbiorów danych, sortowanie, obsługa automatyczne i modyfikowane przez programistę pola kalkulowane
-	Obsługa filtrowania danych wg zadanych parametrów (listy dostępnych wartości oraz możliwość wprowadzania wzorców przez użytkownika końcowego) dla użytkownika końcowego

Inne komponenty wspierające tworzenie oprogramowania w technologii ASP.NET:
Sprawdzanie pisowni (Spell Checker), widok chmury, widok listy, menu rozwijane, panel nawigacyjny, tzw. listę newsów, okno wyskakujące (popup window), mapę witryny (site map)

Komponenty przeznaczone dla technologii Windows Presentation Foundation (WPF)
Komponento obsługujące:  widok typu Grid, Wykresy, Pasek narzędziowy, dokowanie okien, edytory danych, panel nawigacyjny, karuzele, tabele przestawną, zarządzanie  layautem, drukowanie i eksport danych 

Komponenty przeznaczone dla technologii Silverlight
-	Komponento obsługujące:  widok typu Grid, Pasek narzędziowy, widok książki, widok lustra, sprawdzanie pisowni, edytory danych, panel nawigacyjny, zarządzanie layautem oraz obsługę animowanych przejść
-	Komponent z zaawansowanymi funkcjami edycyjnymi (Rich Text) - możliwość formatowania znaków i paragrafów, obsługa list numerowanych i kropkowanych, możliwość wykorzystania stylów 

Narzędzia mapujące obiekty na strukturę danych (Object-Relation Mapper)
-	Obsługa relacji jeden-jeden, jeden-wiele, wiele-wiele
-	Automatyczne budowanie schematu bazy danych
-	Możliwość wykorzystywania różnych typów danych dla kluczy głównych i obcych 
-	Obsługa klas wspomagających tworzenie widoków
-	Transparentna obsługa serializacji obiektów poprzez zastosowanie reflesji.
-	Wsparcie dla pól kalkulowanych (kalkulacja również na poziomie bazy danych)
-	Wsparcie dla istniejących baz danych (odwzorowanie baz danych MS SQL 2005  w strukturze obiektowej)
-	Obsługa różnych systemów baz danych (m.in. MS Access, MS SQL, My SQL, Oracle, PostgreSql, Firebird, PervasiveSQL, VistaDB, DB2 dla PC oraz Sybase). 
-	Obsługa opóźnionego ładowania
-	Wsparcie dla transakcji
-	Możliwość definiowania jednostkowych zestawów wykonywanych operacji oraz możliwość tworzenia osadzonych (nested) zestawów operacji. 
-	Wsparcie dla optymistycznego blokowania (optimistic locking)
-	Wsparcie dla kompilatora Mono
-	Możliwość definiowania pól tekstowych w nielimitowanym rozmiarze

Kontrolki dla ASP.NET MVC 
Wykres (Chart), Przycisk (Button), Kalendarz, Callback Panel, Upload Pliku, Grid, Edytor HTML, ListBox, Menu, pasek nawikacyjny, PageControl, Okno popup, TabStrip, Drzewo, Image, CheckBox, ComboBox, Memo, Progress, Radio, Spin, Radio List, Hyperrlink, PivotGrid
……………….
Tak/Nie
6a.
Uaktualnienia i wsparcie techniczne

co najmniej przez okres 12 miesięcy bezpłatne uaktualnienia i pomoc techniczna
Należy podać okres
……………………….


Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 5 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)

