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                                                                                                                                                                                                                       Załącznik nr 2.4
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2017/EL/8728

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 4 – Dostawa komputerów stacjonarnych typu all-in-one na potrzeby Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii WUM – 2 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
	zgodny z architekturą  x86,

	osiągający minimum 1800 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 8 GB
.............................
Należy podać 
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
  8 GB: 0 pkt
>8 GB: 5 pkt

Dysk twardy
min 500 GB SATA
.............................
Należy podać 
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
  500 GB SATA: 0 pkt
>500 GB SATA: 5 pkt

Karta graficzna
Zintegrowana z pamięcią współdzieloną z pamięcią główną komputera
……………….
Należy podać model karty


Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana)
	Wbudowana karta WiFi 802.11 ac
	Bluetooth 4.2

……………….
Tak/Nie

Porty
	min. 2 x USB 3.0 

port sieciowy RJ-45 
	2 x COM
	wyjście słuchawkowe

wejście mikrofonu 
	min 1 x wyjście HDMI 
	wbudowany czytnik kart multimedialnych (obsługa SD/SDHC/SDXC)

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

Kamera
Wbudowana
……………….
Tak/Nie

Klawiatura medyczna
- całkowita ochrona przed kurzem i cieczą - stopień ochrony IP68
- niski profil klawiszy do łatwego czyszczenia
- zmywalna, brak łączeń i szczelin
- odporna na działanie detergentów i materiałów dezynfekcyjnych
- temperatura pracy z zakresu -20 do + 70 st C
- wilgotność do 100%
- interfejs USB
..........................
Należy podać model klawiatury

Mysz medyczna
- całkowita ochrona przed kurzem i cieczą - stopień ochrony IP68
- min 5 przyciskowa
- temperatura pracy z zakresu 0 do + 70 st C
..........................
Należy podać model myszy

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:
nazwę i wersję oprogramowania
.........................................................

Obudowa
Zintegrowana z monitorem
	Typu All-in-One z monitorem 15,6” 

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) 
	Konstrukcja chłodzona pasywnie, pozbawiona wentylatorów.
	Obudowa pozwala używać komputer w różnych położeniach: ’’na stojąco’’, możliwość zawieszenia, ‘’na płasko’’ jak w wypadku tabletu.
……………….
Tak/Nie

Ekran
	Ekran dotykowy
	Rozdzielczość min 1366 x 768

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



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



