				znak sprawy: AEZ/S-174/2017
zmieniony dnia 29.11.2017



Strona | 1 
Strona | 1 

Załącznik nr 2.5
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2017/EL/9673

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 5 – Sukcesywna dostawa komputerów przenośnych 13" - typ I (20 szt.)
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
Komputer przenośny – 20 SZT.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

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

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 3000 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:
Typ procesora ………………..…………………….…………..
(model) …………………………………………………………..
Liczba punktów w teście …………………….…………...……

Pamięć RAM
min 8 GB LPDDR3 
.............................
Należy podać 
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:

8 GB LPDDR3: 0 pkt
>8 GB LPDDR3: 5 pkt
	

Dysk twardy
Min. 256 GB flash SSD PCIe
.............................
Należy podać 
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:

256 GB flash SSD PCIe: 0 pkt
>256 GB flash SSD PCIe: 5 pkt
	

Karta graficzna
	Zintegrowany układ graficzny z pamięcią współdzieloną z pamięcią główną

..........................
Należy podać model karty
	

Ekran
	Wbudowany 13,3-calowy (przekątna) ekran ciekłokrystaliczny IPS z błyszczącą powłoką i podświetleniem LED
	Rozdzielczość min 1440 x 900

……………….
Tak/Nie
	


	

..........................
Należy podać rozdzielczość
	

Klawiatura
	Pełnowymiarowa, 
	Podświetlane klawisze
	Czujnik oświetlenia zewnętrznego

……………….
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące
	Gładzik Multi-Touch – umożliwiający przewijanie z efektem bezwładności, szczypanie, obroty, machnięcia.

……………….
Tak/Nie
	

Porty
	Dwa porty USB 3.0 (o szybkości maks. 5 GB/s) 
	Port pozwalający na przesyłanie danych z prędkością min10 Gb/s
	Wyjście audio 
	Gniazdo karty SDXC 

..........................
Należy podać
	

Audio
	Głośniki stereofoniczne 
	Dwa mikrofony

……………….
Tak/Nie
	

Kamera
	Wbudowana HD 720p

..........................
Należy podać
	

Komunikacja
	Wbudowana technologia sieci bezprzewodowej (802.11n)

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
……………….
Tak/Nie
	

System operacyjny
Preinstalowany przez producenta laptopa. 
Wersja językowa: min. polska i angielska
..........................
Należy podać
	

Waga
Maks. 1,35 kg
..........................
Należy podać
	

Gwarancja
Standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta
..........................
Należy podać w miesiącach




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



