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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-194/2014, 
oferujemy dostawę 50 komputerów przenośnych (laptopów) 15,6” (producent)………………..………….…,model………….…………………………, 
spełniającego nw. wymagania techniczne

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

Ekran
Wyświetlacz 15,6 cala z podświetleniem LED i technologią TrueLife o rozdzielczości HD (min 1366 x 768)
Należy podać:
Rozdzielczość ………………..………………..

	

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 3300 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 ………………...……
	

Płyta główna
Wspomagająca technologię wielowątkowości 
Tak/Nie
	

Chipset
Zaprojektowany i wykonany do pracy w komputerach przenośnych rekomendowany przez producenta procesora.
Tak/Nie
	

Pamięć RAM
Min. 4 GB
Należy podać:
……………………………
	

Dysk twardy
min 500 GB
Dysk twardy podlega wymontowaniu i pozostaje u Zamawiającego bez względu na rodzaj naprawy. Działanie takie nie ma wpływu na warunki gwarancji i serwisu

Należy podać:
……………………………
	

Karta graficzna
Niezintegrowana 
Należy podać ………………………….
	

Karta dźwiękowa/multimedia
- Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio
- wbudowana kamera 

Należy podać moc…………………….
	

Łączność przewodowa i bezprzewodowa
- port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/g/n, 
- wbudowany fabrycznie moduł Bluetooth 

Tak/Nie
	

Porty/złącza
Min 1x  HDMI lub VGA ( zamawiający dopuszcza adapter HDMI to VGA)
Min 2 x USB 3.0
Multimedialny czytnik kart min 3 w 1 
Min 1x (wyjście słuchawek / wejście mikrofonu)
Uzyskane portów w/w bez stosowania przejściówek 
Należy podać:
……………………………………….
	

Urządzenie wskazujące
Touch Pad (płytka dotykowa), 
Tak/Nie 
	

Bateria
Bateria litowo-jonowa max 6 komorowa 
Należy podać: ………….
	

Zasilacz
Dedykowany do notebooka. 
Należy podać: 
Moc: ……………. W
pozostałe parametry techniczne zgodne z zawartymi w kolumnie
	

System operacyjny
Zapewniający 
-Pełną 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.
	

Ciężar
Waga max 2,6 kg z baterią 
Należy podać:………….. kg
	

Bezpieczeństwo
- Zabezpieczenie antykradzieżowe
Tak/Nie
	

Wsparcie techniczne
-Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
-Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera
..........................
Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opisu uzyskania ww. informacji).
	

Gwarancja
Naprawy wykonywane będą w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota usterki.  file_0.wmf
 



- W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia zwierającego dysk twardy bądź wymiany twardego dysku na nowy wolny od wad, dysk który został wymieniony jest własnością ZAMAWIAJĄCEGO i winien być przekazany Zamawiającemu. file_1.wmf
 



- Serwis urządzeń (komputer) musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
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)

