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AEZ/S-300/2013
Załącznik nr 3.6 do siwz


Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 6
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Dostawa urządzeń komputerowych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-300/2013
Oferujemy dostawę komputera przenośnego (laptopa) (producent)………………..…………..… model………….…………………………..…, 
spełniającego nw. wymagania techniczne

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

Chipset
Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora
Tak/Nie
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 4340 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera).
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……
	

Pamięć RAM
min 8 GB 
Należy podać:
Producent ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Pojemność pamięci ………………...……
	

Dysk twardy
min. 128 GB SSD
Należy podać:
Producent ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Pojemność dysku ………………...……
	

Karta graficzna
	Zintegrowany układ graficzny z min 1 GB pamięci współdzielonej z pamięcią główną

Należy podać:
……………………………………………..
	

Ekran
	Wbudowany 11,6-calowy (przekątna) ekran ciekłokrystaliczny z błyszczącą powłoką i podświetleniem LED
	Rozdzielczość 1366 x 768

……………….
Tak/Nie
	

Klawiatura
	Pełnowymiarowa, 
	Podświetlane klawisze
	Czujnik oświetlenia zewnętrznego

……………….
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące
	Gładzik Multi-Touch – umożliwiający przewijanie z efektem bezwładności, szczypanie, obroty, machnięcia.

……………….
Tak/Nie
	

Porty
	Dwa porty USB 3.0 (o szybkości maks. 5 GB/s) 

Port pozwalający na przesyłanie danych z prędkością min10 Gb/s
Wyjście audio 
..........................
Należy podać
	

Audio
	Głośniki stereofoniczne 
	Dwa mikrofony

……………….
Tak/Nie
	

Kamera
	Wbudowana HD 720p

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

Komunikacja
	Wbudowana technologia sieci bezprzewodowej (802.11n)

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
……………….
Tak/Nie
	

System operacyjny
Preinstalowany przez producenta laptopa. 
Wersja językowa: min. polska i angielska
.............................
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania.
	

Oprogramowanie dodatkowe
	OfficeMacStd 2011 SNGL OLP NL Acdmc 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

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

Bateria
	Pozwalająca na pracę w sieci bezprzewodowej min 9 godzin

Pozwalająca na min. 8 godzin odtwarzania filmów

……………….
Tak/Nie
	

Waga
Maks. 1,1 kg
..........................
Należy podać
	

Dodatkowe akcesoria
	Adapter pozwalający podłączyć do laptopa urządzenia przez port FireWire 800

Ultra cienka obudowa dedykowana do oferowanego sprzętu:
- grugość maks 1,5 mm
- dwuczęściowa konstrukcja o gładkim i matowym wykończeniu
- gumowe nóżki poprawiające stabilność i zapewniające dodatkową ochronę
……………….
Tak/Nie
	

Oznakowanie 
CE
……………….
Tak/Nie


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)

