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Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 3

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) 14” (producent)………………..………….…,model………….…………………………, 
spełniającego nw. wymagania techniczne

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

Ekran
	Wbudowany 14-calowy ekran ciekłokrystaliczny z podświetleniem LED i powłoką antyrefleksyjną
	Rozdzielczość nominalna min 1600 x 900 (HD)

……………….
Należy podać rozdzielczość i typ ekranu
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 3400 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:
Nazwa procesora:…………………
Ilość punktów…………………
	

Pamięć RAM
Min. 8 GB 
.............................
Należy podać.
	

Bios
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: 
	wersji BIOS, 

nazwie modelu lub PN komputera
	nr seryjnego komputera, 
ilości zainstalowanej  pamięciami RAM, 
typie procesora pojemności i zainstalowanego dysku twardego
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń.
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, oraz administratora
Należy podać wersję BIOS
             ..........................
	

Dysk twardy
Min. 128 GB
.............................
Należy podać.
	

Karta graficzna
Zintegrowana, z pamięcią współdzieloną z pamięcią systemową, wspierająca DirectX 10
………………. 
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące
TouchPad z obsługą gestów
………………. 
Tak/Nie
	

Napęd optyczny
Wbudowana nagrywarka DVD +/- RW
………………. 
Tak/Nie
	

Porty
	Min. 2 porty USB 3.0
	Min. 1 port USB 2.0 
	Min. 1 port VGA
	Czytnik kart pamięci (obsługa SD)

Port audio słuchawki / mikrofon
Blokada Kensington
Złącze umożliwiające podłączenie laptopa do stacji dokującej ( stacja nie jest przedmiotem bieżącego postępowania )
(wszystkie porty mają być uzyskane bez stosowania przejściówek  itp.)
.............................
Należy podać.
	

Audio
	Wbudowane głośniki stereofoniczne 

Wewnętrzny mikrofon monofoniczny
………………. 
Tak/Nie
	

Komunikacja
	Wbudowana technologia sieci bezprzewodowej (802.11 b/g/n)

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
Wbudowana technologia sieci przewodowej 10/100/1000 Mbps

………………. 
Tak/Nie
	

Kamera
Wbudowana kamera HD min. 720p
.............................
Należy podać.
	

Akumulator
Min. 6-komorowy (litowo-jonowy)
.............................
Należy podać.
	

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

Dignostyka

Wbudowany system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:
	uszkodzenie lub brak pamięci RAM

uszkodzenie układu Video
uszkodzenie dysku twardego
	błąd lub uszkodzenie kontrolera klawiatury
	awarię BIOS’u


..................................................
Należy podać nazwę oprogramowania.
	

Waga
Maks. 2,3 kg wraz z akumulatorem
…………………
Należy podać 
	

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).
	

Oznakowanie
CE
………………. 
Tak/Nie
	

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

