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Załącznik nr 2.3
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2014/EL/11244, 11443

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 3 – Dostawa dwóch komputerów przenośnych na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa parametru 
Wymagane parametry techniczne                         
Parametry oferowane
1
2
3
4
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………

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

Ekran
	Wbudowany 13,3-calowy (przekątna) ekran ciekłokrystaliczny z podświetleniem LED i powłoką antyodblaskową
	Rozdzielczość nominalna min. 1366 x 768 (HD)

Należy podać:
Rozdzielczość ………………..………………..
pozostałe parametry techniczne zgodne z zawartymi w kolumnie

Chipset
Chipset gwarantujący poprawną pracę zastosowanego procesora
.............................
Tak/Nie
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 3250 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php, aktualnego na dzień ogłoszenia postępowania (Załącznika nr 7 do SIWZ)
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……
pozostałe parametry techniczne zgodne z zawartymi w kolumnie

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

Dysk twardy
Min. 500  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
	

Klawiatura
Odporna na zalanie
.............................
Tak/Nie
	

Porty
	Min. 2 porty USB 3.0

Min. 2 porty USB 2.0 (z funkcją ładowania)
Min. 1 port VGA
Czytnik kart pamięci (obsługa SD, SDHC, SDXC)
Min. 1 x HDMI
Wejście mikrofonowe
Wyjście słuchawkowe
Port RJ-45
	Blokada Kensington
(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
Ethernet 10/100/1000
.............................
Tak/Nie
	

Kamera
Wbudowana kamera min. 1Mpix
.............................
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
………………………….

Oprogramowanie dodatkowe
	Zainstalowane oprogramowanie zarządzające wydajnością oraz poziomem poboru mocy w czasie pracy na bateriach oraz przy zasilaniu zewnętrznym.

Oprogramowanie służące do bezpiecznego logowania się do systemu Windows na podstawie unikalnych cech fizjonomii użytkownika.
Oprogramowanie umożliwiające szybką konfigurację ustawień sieciowych notebooka oraz łatwe przełączanie się pomiędzy różnymi otoczeniami sieciowymi. Wyposażone w kreator pozwalający na edycję ustawień oraz diagnozę ewentualnych problemów w nich występujących.
Notebook musi być wyposażony w oprogramowanie zabezpieczające przed nieautoryzowanym kopiowaniem znajdujących się na dysku danych.
Notebook musi być wyposażony w oprogramowanie zabezpieczające przed nieautoryzowanym kopiowaniem znajdujących się na dysku danych. Przy ustawieniu blokady, zawartość pamięci masowej notebooka nie będzie mogła być wypalona na płytę CD/DVD, nagrana na dyskietkę, kam- pamięci, czy zewnętrzny napęd, ani też na dysk sieciowy.
Ww. oprogramowanie musi być wyprodukowane przez producenta laptopa.
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania
………………………….

Oprogramowanie biurowe
Pakiet biurowy w wersji akademickiej lub równoważny w zakresie:
- współpraca z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint;
- zarządzanie ustawieniami oprogramowania poprzez Zasady Grup (GPO);
- możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania
.............................


Waga (z baterią)
Maks. 1,5 kg
.............................
Należy podać
	

Inne
Możliwość telefonicznego i internetowego (na stronie www) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz pozostałego okresu gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktulanień na stronie producenta realizowany poprzez podanie numeru seryjnego lub modelu komputera
.............................
Tak/Nie

Oświadczamy, że oferowane,  powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest  fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytkowania.
Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 lub udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ może spowodować odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.
				                                          

 …………………………………………………………….… 
                                                                                                                                                                                                                 (pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)                                            


