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Załącznik nr 2.1
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2017/EL/7035, 7036

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa komputerów stacjonarnych na potrzeby Działu Fotomedycznego WUM – 3 szt.;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa parametru 
Wymagane parametry techniczne                         
Parametry oferowane
1
2
3
4
KOMPUTER STACJONARNY – 2 SZT.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min 14600 pkt w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software 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. 64 GB DDR4 
.............................
Należy podać 
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
  64 GB DDR4: 0 pkt
>64 GB DDR4: 5 pkt
	

Dysk twardy
Wbudowany:
min. 500 GB SSD M.2
.......................... 
Należy podać 
	


Wbudowany:
min. 3 TB 3,5” SATA/600
.............................
Należy podać 
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
  3 TB 3,5” SATA/600: 0 pkt
>3 TB 3,5” SATA/600: 5 pkt
	

Karta graficzna
Niezintegrowana z  pamięcią własną min 8 GB
- złącza:  1x HDMI, 3x  DisplayPort, 1x DVI-D 
- taktowanie pamięci min 8000 MHz/256bit
- rozdzielczość 7680x4320
- obsługa HDCP
- obsługa SLI
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 11000 punktów w G3D Rating ( pojedynczo ), wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Należy podać:
 złącza:……………………………………………………...
……………...………………………………………………..
 wielkość pamięci:…………………………………………
………………………………………………………………..
model karty:……………………………………………….
………………………………………………………………..

	

Karta dźwiękowa
Zintegrowana
.......................... 
Tak/Nie
	

Łączność
karta LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
.......................... 
Tak/Nie
	

Porty komputera
	min 6 złącz do wyprowadzenia USB na obudowę
	2 x USB 3.1 Gen 2
	5 x USB 3.1
	1 x USB-C
	port RJ45
	wyjście słuchawkowe
	wejście mikrofonowe
	PS/2 Combo
	HDMI

DisplayPort
	S/PDIF

Wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów .itp.
..........................
Należy podać
	

Porty na płycie głównej
	2 x PCIe 3.0/2.0 x16 
	1 x PCIe 3.0/2.0 x8

3 x PCIe 2.0 x1
	1 x M.2
	Min 8 x SATA 6Gb/s
	Min 6 złącz USB do wyprowadzenia z płyty na obudowę (min 2 porty USB 3.0)
	zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,10; 
Wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów .itp.
Należy podać:
 porty: ……………………………….…..……………
model płyty głównej: …………………………...……………

Napęd optyczny
DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD
.......................... 
Tak/Nie
	

Obudowa
	Obsługiwane formaty płyt ATX / Micro-ATX 
	Min 4 porty USB wyprowadzone na zewnątrz obudowy (w tym mi 2 porty USB 3.0 )
	Min 1 wyjście oraz wejście audio wyprowadzone na zewnątrz obudowy
	Min 3 kieszenie 5.25
	Min 6 kieszeni 3.5

.......................... 
Należy podać model obudowy
	

Dodatkowe akcesoria
Klawiatura i mysz przewodowa
.......................... 
Tak/Nie
	

System operacyjny
Zapewniający:
- 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 wersję
	

Monitor LCD

Monitor LCD

Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu
ekran ciekłokrystaliczny min. 27”

Jasność
min. 350 CD/m2

Kontrast statyczny
min. 1000 : 1

Czas reakcji matrycy
max. 5 ms

Rozdzielczość ekranu
min. 2560 x 1440

Funkcjonalność 
- Regulacja pochylenia
- Wbudowane głośniki
- PIVOT 90st.

Wbudowane złącza
- HDMI
- DisplayPort
- DVI-D
- Wejście audio
- Wyjście audio
- Min 2 x USB

Dodatkowe funkcje
	Redukcja migotania

Czujnik oświetlenia
Stabilizacja jasności
	Predefiniowane tryby pracy

Certyfikaty
TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE


Producent (marka): ……………………………..…………..
Model: …………………….…………….…………………….
Nazwa komponentu
Oferowany parametr 

Typ ekranu
Należy podać
Typ ekranu ……………….
Przekątna ekranu …………

Jasność
Należy podać….....................

Kontrast statyczny
Należy podać….....................

Czas reakcji matrycy
Należy podać….....................

Rozdzielczość ekranu
Należy podać….....................

Funkcjonalność 
Tak/Nie………......................

Wbudowane złącza
Należy podać….....................

Dodatkowe funkcje
Tak/Nie………......................

Certyfikaty
Tak/Nie………......................


Lp.
Nazwa parametru 
Wymagane parametry techniczne                         
Parametry oferowane
1
2
3
4
KOMPUTER STACJONARNY – 1 SZT.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min 14600 pkt w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software 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 64 GB DDR4 
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
  64 GB DDR4: 0 pkt
>64 GB DDR4: 5 pkt
	

Dysk twardy
Wbudowany:
min 500 GB SSD M.2
.......................... 
Należy podać
	


Wbudowany:
min 3 TB 3,5” SATA/600
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
  3 TB 3,5” SATA/600: 0 pkt
>3 TB 3,5” SATA/600: 5 pkt
	

Karta graficzna
 2 niezintegrowane karty połączone SLI z  pamięcią własną min 8 GB
- złącza:  1x HDMI, 3x  DisplayPort, 1x DVI-D 
- taktowanie pamięci min 8000 MHz/256bit
- rozdzielczość 7680x4320
- obsługa HDCP
- obsługa SLI
Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark Performance Test co najmniej wynik 11000 punktów w G3D Rating ( pojedynczo ), 
wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Należy podać:
 złącza:……………………………………………………...
……………...………………………………………………..
 wielkość pamięci:…………………………………………
………………………………………………………………..
model karty:……………………………………………….
………………………………………………………………..

	

Karta dźwiękowa
Zintegrowana
.......................... 
Tak/Nie
	

Łączność
karta LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
.......................... 
Tak/Nie
	

Porty komputera
	min 6 złącz do wyprowadzenia USB na obudowę
	2 x USB 3.1 Gen 2
	5 x USB 3.1
	1 x USB-C
	port RJ45
	wyjście słuchawkowe
	wejście mikrofonowe
	PS/2 Combo

HDMI
DisplayPort
S/PDIF
Wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów .itp.
..........................
Należy podać
	

Porty na płycie głównej
	2 x PCIe 3.0/2.0 x16 

1 x PCIe 3.0/2.0 x8
3 x PCIe 2.0 x1
1 x M.2
Min 8 x SATA 6Gb/s
Min 6 złącz USB do wyprowadzenia z płyty na obudowę (min 2 porty USB 3.0)
	zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1,10; 

Wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów .itp.
Należy podać:
porty: ……………………………..………….…..……………
model płyty głównej: …………………………...……………

Napęd optyczny
DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD
.......................... 
Tak/Nie
	

Obudowa
	Obsługiwane formaty płyt ATX / Micro-ATX 
	Min 4 porty USB wyprowadzone na zewnątrz obudowy (w tym mi 2 porty USB 3.0 )
	Min 1 wyjście oraz wejście audio wyprowadzone na zewnątrz obudowy
	Min 3 kieszenie 5.25
	Min 6 kieszeni 3.5

.......................... 
Należy podać model obudowy
	

Dodatkowe akcesoria
Klawiatura i mysz przewodowa
.......................... 
Tak/Nie
	

System operacyjny
Zapewniający:
- 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 wersję
	

Monitor LCD

Monitor LCD

Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu
ekran ciekłokrystaliczny min. 27”

Jasność
min. 350 CD/m2

Kontrast statyczny
min. 1000 : 1

Czas reakcji matrycy
max. 5 ms

Rozdzielczość ekranu
min. 2560 x 1440

Funkcjonalność 
- Regulacja pochylenia
- Wbudowane głośniki
- PIVOT 90st.

Wbudowane złącza
- HDMI
- DisplayPort
- DVI-D
- Wejście audio
- Wyjście audio
- Min 2 x USB

Dodatkowe funkcje
	Redukcja migotania
	Czujnik oświetlenia

Stabilizacja jasności
	Predefiniowane tryby pracy

Certyfikaty
TCO Displays 7, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE


Producent (marka): ……………………………….……..
Model: ……………………………….…………………….
Nazwa komponentu
Oferowany parametr 

Typ ekranu
Należy podać
Typ ekranu ……………….
Przekątna ekranu …………

Jasność
Należy podać….....................

Kontrast statyczny
Należy podać….....................

Czas reakcji matrycy
Należy podać….....................

Rozdzielczość ekranu
Należy podać….....................

Funkcjonalność 
Tak/Nie………......................

Wbudowane złącza
Należy podać….....................

Dodatkowe funkcje
Tak/Nie………......................

Certyfikaty
Tak/Nie………......................




.......................................							  	…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy


