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Załącznik nr 2.3
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2015/EL/2054

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy tabletów oraz sukcesywne dostawy laptopów dla jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na pakiety:
Pakiet 3 – Sukcesywne dostawy laptopów 15’’ – 20 szt.;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

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

Producent (marka) …………………………………………… 

model………………………………………………

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

Ekran
15,6-calowy wyświetlacz o rozdzielczości min. 1366 x 768
.............................
Należy podać rozdzielczość
	

Chipset
Obsługujący zaoferowany procesor
.............................
Tak/Nie
	

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min 1700 pkt.w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software .Do oferty należy załączyć wydruk ze http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Nazwa procesora:………………………………….
Liczba punktów………………………………
	

Pamięć RAM
min 4 GB  
.............................
Należy podać
	

Dysk twardy
min. 500 MB
.............................
Należy podać
	

Karta graficzna
Zintegrowana, z pamięcią współdzieloną z pamięcią główną komputera 
.............................
Należy podać
	

Audio
Karta dźwiękowa , wbudowane głośniki stereo
.............................
Tak/Nie
	

Komunikacja
-  LAN 10/100 Mbps
-  WiFi 802.11 b/g/n
-  Bluetooth 4.0
.............................
Tak/Nie
	

Porty/złącza
- min 1 x USB 3.0
- min 2 x USB 2.0 (dopuszczalne USB 3.0)
- min 1 x HDMI 
- min 1 x VGA
- wbudowany czytnik kart (obsługa SD/MMC )
- wejście audio combo (dopuszczalne osobne wyjście i wejście audio)
- gniazdo blokady Kensington Lock
.............................
Należy podać
	

Napęd optyczny
Nagrywarka DVD +/- RW
.............................
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące 
Touchpad 
.............................
Tak/Nie
	

Kamera
wbudowana
.............................
Tak/Nie
	

System operacyjny
Umożliwiający:
- korzystanie z aplikacji będących w posiadaniu Zamawiającego, takich jak: Statistica, SAS, Endnote, bez instalowania dodatkowego oprogramowania.
- możliwość uruchomienia aplikacji pisanych przez Zamawiającego i działających w środowisku Windows, bez instalowania dodatkowego oprogramowania.
…………………………. 
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania

	

Waga
Waga max 2,5 kg z baterią
.............................
Należy podać

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)




