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Formularz wymaganych warunków technicznych
Wniosek nr: 2017/EL/9685
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa sprzętu informatycznego w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-043/2018, oferujemy dostawę  sprzętu spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
Komputer przenośny
……………………………………..
Producent
………………………………………
Model
Należy podać

Ekran
Wyświetlacz 15,6 cala z podświetleniem LED matowy (nie dopuszcza się matryc błyszczących) o rozdzielczości HD (min 1366 x 768)
………………..………………..
Należy podać rozdzielczość 
	

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min. 3700 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), stanowiącym Załącznik nr 10.
………………..………………..
Typ procesora ………………………………………..
model 
………………...……
Należy podać liczbę pkt. w teście

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, nr seryjnego komputera, ilości zainstalowanej  pamięciami RAM, typie procesora, pojemności zainstalowanego dysku twardego

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń oraz z USB
Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego 
Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB,
	Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego

Tak/Nie
	

Płyta główna
Wspomagająca technologię wielowątkowości 
Tak/Nie
	

Pamięć RAM
min. 4 GB z możliwością rozbudowy do 16GB
……………………….
Należy podać pojemność pamięci
Parametr punktowany
4GB – 0 pkt
Powyżej 4GB – 5 pkt

Dysk twardy
min 500 GB 7.2krpm
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 pojemność dysku
Parametr punktowany
500GB – 0 pkt
Powyżej 500GB – 5 pkt

Karta graficzna
Zintegrowana zgodna z DirectX 12 oraz OpenGL 4.3
………………………….
Należy podać model karty

Karta dźwiękowa/multimedia
- Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio, wbudowane głośniki stereo min. 2 x 2W
- wbudowana kamera
…………………….
moc
Należy podać moc głośników 

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 min. 4.1
Tak/Nie
	

Porty/złącza
min 1x  HDMI
min 1x  VGA 
min 2 x USB 3.1 (w tym jeden dosilony)
min 1 x USB 2.0
Multimedialny czytnik kart SD
min 1x (wyjście słuchawek / wejście mikrofonu)
min. 1 x RJ45 ( 10/100/1000)
Porty wbudowane - uzyskanie w/w portów bez stosowania przejściówek, adapterów, itp. 
……………………………………….
Należy podać liczbę i typ portów 


Klawiatura 
Podświetlana z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych. 
Tak/Nie 
	

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

Zasilacz
Dedykowany do notebooka. 
……………. W
Należy podać moc

Bateria
min. 40Wh
........ Wh
Należy podać pojemność

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 2,2 kg z baterią 
………….. kg
Należy podać wagę

Bezpieczeństwo
Zabezpieczenie antykradzieżowe
Zintegrowany z płytą główną dedykowany sprzętowy, mechanizm kryptograficzny służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania za pomocą algortymu SHA-256 poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego,
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 lub sposób realizacji wymagania (opisu uzyskania ww. informacji)

Oprogramowanie 
Oprogramowanie dedykowane przez Producenta jednostki centralnej, pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
•	Informowanie administratora o otwarciu obudowy;
•	Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB;
•	Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie;
•	Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika np. numeru inwentarzowego komputera, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej;
•	Zdalne wyłączanie oraz restart komputera sieci poprzez sieć komputerową;
Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.
.............................................
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania


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
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- W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia bądź wymiany twardego dysku na nowy wolny od wad, dysk który został wymieniony pozostanie własnością Zamawiającego i winien być przekazany Zamawiającemu. file_1.wmf
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- Serwis urządzeń (komputer) będzie  realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oferowanego sprzętu
Tak/Nie
	

Standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta
min. 12 miesięcy
………………………………….
Należy podać
	

Wsparcie techniczne producenta
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
………………………………….
Należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opisu uzyskania ww. informacji)





.............................., dn. .......................	........................................................
                                                                                             (podpis przedstawiciela Wykonawcy)


