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Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
POPC.02.03.01-00-0008/17-00

znak sprawy: AZP/Z-008/2018


Załącznik nr 2.4
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2018/EL/3733

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 4 – Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.)
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
KOMPUTER PRZENOŚNY - 1 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Ekran
15,6 –calowy wyświetlacz LED z powłoką antyrefleksyjną, o rozdzielczości 
min. 1920 x 1080
Tak/Nie
……………………………………….
Należy podać:
Przekątną…………………………………….....
Rozdzielczość ………………………………….

	

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min 5100 pkt.w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……

	

Pamięć RAM
Min 32 GB  
Należy podać
……………………………………….
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
PT1 = 32 GB: 0 pkt
32 GB < PT1: 5 pkt
	

Dysk twardy
Min 256 GB SSD
Należy podać
……………………………………….
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
PT2 = 256 GB SSD: 0 pkt
256 GB SSD < PT2: 5 pkt
	

Karta graficzna
Niezintegrowana, z pamięcią własną min. 4 GB. 
Należy podać wielkość pamięci i model karty:
……………………..............................

	

Komunikacja
- WiFi 802.11 ac
- LAN 10/100/1000
Tak/Nie
……………………………………….
	

Porty/złącza
- min 3 x USB 3.0
- min 1 x USB 2.0
- min 1 x HDMI
- min 1 x D-Sub 
- LAN RJ-45
- Czytnik kart SD
- złącze audio combo (Zamawiający dopuszcza osobne porty audio dla słuchawek i mikrofonu)
- gniazdo blokady Kensington Lock
Należy podać:
……………………………………….
	

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

Kamera
Wbudowana HD
Tak/Nie
……………………………………….
	

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:
……………………………………….
	

Waga
Waga max 2 kg 
Należy podać:
……………………………………….
KOMPUTER PRZENOŚNY - 1 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Ekran
15,6 –calowy wyświetlacz IPS LED z powłoką antyrefleksyjną, o rozdzielczości min. 1920 x 1080
Tak/Nie
……………………………………….
Należy podać:
Przekątną…………………………………….....
Rozdzielczość ………………………………….

	

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min 8800 pkt.w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software. http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……

	

Pamięć RAM
Min 16 GB  
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
PT3 = 16 GB: 0 pkt
16 GB < PT3: 5 pkt
	

Dyski twarde
Min 128 GB SSD M.2
Należy podać pojemność
……………………………………….
	


Min 1000GB 5400rpm
Należy podać pojemność
……………………………………….
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
PT4 = 1000 GB: 0 pkt
1000 GB < PT4: 5 pkt
	

Karta graficzna
Niezintegrowana, z pamięcią własną min. 4 GB. 
Należy podać wielkość pamięci i model karty
……………………………………….
	

Komunikacja
- WiFi 802.11 ac
- Bluetooth
- LAN 10/100/1000
Tak/Nie
……………………………………….
	

Porty/złącza
- min 3 x USB 3.1
- min 1 x USB typ C
- min 1 x HDMI
- min 1 x D-Sub 
- LAN RJ-45
- Czytnik kart SD
- złącze audio combo (Zamawiający dopuszcza osobne porty audio dla słuchawek i mikrofonu)
- gniazdo blokady Kensington Lock
Należy podać:
……………………………………….
	

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

Klawiatura
Podświetlana
Tak/Nie
……………………………………….
	

Kamera
Wbudowana HD
Tak/Nie
……………………………………….
	

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:
……………………………………….
	

Waga
Waga max 2,7 kg 
Należy podać:
……………………………………….


.......................................							  	…………………………………………………………….…
     (miejscowość, data)   									   (podpis  i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy)             

