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Załącznik nr 2.3 do SIWZ


Formularz wymaganych warunków technicznych (Pakiet 3)
[wniosek:  2017/EL/15632]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: AEZ/S-033/2018,  pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale 
na pakiety” - Pakiet 3: Dostawa komputera przenośnego - na  potrzeby Dziekanatu Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM (AKP),  

-  oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

Komputer przenośny – 1 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
 
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane  nie wcześniej niż w 2017 r.

Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Procesor
osiągający min. 5500 pkt w teście PassMark PC Mark, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ (zawierającym wydruk wyniku testu PassMark PC Mark opublikowanego na stronie:  http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w dniu zamieszczenia ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w BZP), potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfigurację komputera)
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..

Liczba punktów w teście ………………...……

	

Ekran
14 –calowy wyświetlacz IPS LED
o rozdzielczości min. 2560 x 1440

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

Pamięć RAM
min. 16 GB  

.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
16 GB : 0 pkt
>16 GB : 5 pkt
	

Dysk twardy
min. 1TB SSD

.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
1 TB SSD : 0 pkt
>1 TB SSD : 5 pkt
	

Karta graficzna
zintegrowana, z pamięcią współdzieloną z pamięcią komputera
.............................
Tak/Nie
	

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

Komunikacja
- WiFi 802.11 ac
- Bluetooth 4.1
- LAN 10/100/1000 
- WiDi
.............................
Tak/Nie
	

Porty/złącza
- min. 3 x USB 3.0
- min. 1 x USB Typ C
- min. 1 x HDMI 
- LAN RJ-45
- wbudowany czytnik kart (obsługa SD/SDXC)
- złącze audio combo (słuchawki/mikrofon)
- gniazdo blokady Kensington Lock
- dedykowane złącze replikatora portów
.............................
Należy podać
	

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

Kamera
wbudowana, min. 720p
.............................
Należy podać
	

System operacyjny
zapewniający: 
- pełną integrację 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 maks. 1,4 kg 
.............................
Należy podać


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



