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AEZ/S-194/2014
Załącznik nr 3.1 do siwz

Załącznik nr 2.7 do SIWZ 

Formularz wymaganych warunków technicznych (Pakiet 7)
[wniosek: 2017/EL/15535]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: AEZ/S-033/2018,  pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale 
na pakiety” - Pakiet 7: Dostawa komputerów przenośnych (2 szt.),  na  potrzeby Dziekanatu Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM z oddziałami: Pielęgniarstwa, Zdrowia Publicznego, Dietetyki (ANZ)
  
- oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

     Komputery przenośne – 2 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
 
Fabrycznie nowe urządzenia, wyprodukowane  nie wcześniej niż w 2017 r.


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

Procesor
- osiągający min. 3400 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
wyświetlacz 15,6 cala, z podświetleniem LED matowy 
o rozdzielczości HD (min. 1366 x 768)
.............................
Należy podać

	

Pamięć RAM
min. 4 GB
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
 4 GB : 0 pkt
>4 GB : 5 pkt
	

Dysk twardy

min. 500 GB

.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
 500 GB : 0 pkt
>500 GB : 5 pkt
	

Karta graficzna
zintegrowana z DirectX 12 oraz OpenGL 4.3
.............................
Należy podać

	

Karta dźwiękowa/multimedia
-  zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem 
   High Definition Audio;
-  wbudowana kamera 
.............................
Tak/Nie


	

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 

.............................
Tak/Nie

	

Porty/złącza
	min. 1x  HDMI 
	min. 1x  VGA 
	min. 1 x USB 3.0
	min. 2 x USB 2.0
	multimedialny czytnik kart min. 3 w 1 
	min. 1x (wyjście słuchawek / wejście mikrofonu)

1 x RJ45 ( 10/100/1000)

uzyskanie w/w portów wymagane  bez stosowania przejściówek, konwerterów, adapterów itp.
.............................
Należy podać

	

Klawiatura 
podświetlana z wydzieloną strefą klawiszy numerycznych
.............................
Tak/Nie

Urządzenie wskazujące
Touch Pad (płytka dotykowa)

.............................
Tak/Nie

Bateria 
min. 40Wh
Należy podać:

pojemność: ........ Wh
	

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 2,3 kg z baterią 

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

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 poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego za pomocą algortymu SHA-256
.............................
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 oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania ww. informacji)
	

Oznakowanie
CE, EnergyStar 6.0
.............................
Tak/Nie



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

