znak sprawy: AEZ/S-149/2014

Załącznik nr 2.6
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2014/EL/8500
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - wyposażenie Zakładu Patomorfologii w sprzęt informatyczny, w podziale na pakiety:
Pakiet 6 – Dostawa kserokopiarek;
Liczba kserokopiarek – 3 szt.
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
(wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4

Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
rok produkcji…………..         (nie wcześniej niż 2014 r.)                                             (Należy podać)
	

Funkcje
drukowanie, kopiowanie, skanowanie w kolorze
……………….
Tak/Nie
	

Format kopii
A3-A6
……………….
Tak/Nie
	

Prędkość druku
min 22 stron A4 / min.
min  12 str. A3 / min.

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

Rozdzielczość drukowania
min 600x600 dpi

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

Szybkość skanowania
min. 12 str/min w czerni 

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

Pamięć RAM
min.192 MB

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

Zoom
25-400%

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

kopiowanie wielokrotne
1-999 kopii
……………….
Tak/Nie
	

Podajnik dokumentów do kopiowania/skanowania
min 100 arkuszy duplexowy

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

Funkcja druku sieciowego
tak
……………….
Tak/Nie
	

Obciążenie miesięczne
min 15000 stron

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

Interfejsy
USB 2.0,
Ethernet 10/100Base-TX
……………….
Tak/Nie
	

Skaner sieciowy
skanowanie do maila, SMB, Twain
……………….
Tak/Nie
	

Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe
(dostarczone razem z urządzeniem )
toner startowy na min 2500 tys. stron A4 przy 5% pokryciu strony
……………….
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)

