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Załącznik 2.4 do SIWZ


Formularz wymaganych warunków technicznych (Pakiet 4)
[wniosek:  2018/EL/15381]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety”, znak sprawy: 
AEZ/S-052/2019, oferujemy dostawę urządzenia spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne drukarki
Parametry oferowanych komponentów należy podać parametry techniczne
1
2
3
4
Atramentowe lub laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe: 1szt.
Producent (marka) …………………………………………… 
model………………………………………………
Fabrycznie nowe urządzenie
	

Funkcje urządzenia
Drukowanie/kopiowanie/skanowanie/faksowanie
……………….
Tak/Nie
	

Technologia
Atramentowa lub laserowa
……………….
Tak/Nie
	

Pamięć
Min 256 MB
Należy podać ……………………….
Parametr punktowany 
256 MB – 0 pkt  
< 256 MB – 5 pkt
	

Prędkość druku w czerni / kolorze
Min 20 / 20 str./min.

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

Druk dwustronny
Automatyczny
……………….
Tak/Nie
	

Rozdzielczość wydruku
Min. 1200 x 4800 dpi
Należy podać ……………………….
Parametr punktowany 
1200 x 4800 dpi – 0 pkt  
< 1200 x 4800 dpi – 5 pkt
	

Rozdzielczość kopiowania 
Min. 1200 x 4800 dpi
..........................
Należy podać
	

Rozdzielczość skanowania
Optyczna min. 1200 x 2400dpi
..........................
Należy podać
	

Obsługiwane formaty nośników
A3, A4 ,A5, A6, LTR, Photo
……………….
Tak/Nie
	

Podajnik papieru
Podajnik na min 250 arkuszy
..........................
Należy podać
	

Odbiornik papieru
Min 100 arkuszy A4
..........................
Należy podać
	

Komunikacja
	Port USB 2.0
	Interfejs bezprzewodowy 802.11 b/g/n

……………….
Tak/Nie
	

Funkcje skanowania
Możliwość skanowania do obrazu, pliku, e-mail, karty pamięci
……………….
Tak/Nie
	

Obsługiwane systemy Operacyjne
Windows 7/8/10 (32/64bit)
……………….
Tak/Nie
	

Akcesoria
Komplet kabli, oraz tuszy ( lub tonerów) pozwalający na poprawną pracę urządzenia i wykorzystania jego funkcji w pełni oraz wydruk min 1500str.w kolorze oraz min 3000 str. w mono
……………….
Tak/Nie
	

Kontrola pracy urządzenia
Kolorowy wyświetlacz LCD
……………….
Tak/Nie


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

