znak sprawy: AEZ/S-033/2018 – Załącznik nr 2.10 do SIWZ



3

znak sprawy: AEZ/S-033/2018 – Załącznik nr 2.10 do SIWZ

 Załącznik nr 2.10 do SIWZ 






Formularz wymaganych warunków technicznych (Pakiet 10)
[wniosek: 2017/EL/18226]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: AEZ/S-033/2018,  pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale 
na pakiety” - Pakiet 10: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego  na  potrzeby Katedry i Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej WUM (1M7)
  
- oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

      Urządzenie wielofunkcyjne – 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

Typ urządzenia
urządzenie wielofunkcyjne
……………….
Tak/Nie
	

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

Technologia
laserowa
……………….
Tak/Nie
	

Procesor
min. 600 MHz
..........................
Należy podać
	

Pamięć
min. 256 MB
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
  256 MB:  0 pkt
> 256 MB:  5 pkt
	

Druk dwustronny
automatyczny
……………….
Tak/Nie
	

Prędkość drukowania
min. 53 str./min.

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

Rozdzielczość wydruku/kopiowania 
min. 1200 x 1200 dpi
..........................
Należy podać
	

Obsługiwane formaty nośników
A4, A5, C5, B5, DL
……………….
Tak/Nie
	

Automatyczny podajnik dokumentów
jednoprzebiegowy, dwustronny
……………….
Tak/Nie
	

Standardowy podajnik papieru
min. 550 arkuszy
..........................
Należy podać
	

Uniwersalny podajnik papieru
min. 100 arkuszy
..........................
Należy podać
	

Komunikacja
	USB 2.0

USB Host (z przodu urządzenia)
	Port LAN RJ-45

……………….
Tak/Nie
	

Miesięczne obciążenie
min. 270 000 stron
..........................
Należy podać
	

Funkcje skanowania
	dwustronne  skanowanie  z  automatycznego podajnika w kolorze;
	możliwość skanowania do plików PDF, JPG;
	możliwość skanowania folderu, pamięci USB

……………….
Tak/Nie

	

Obsługiwane systemy operacyjne
Windows  Vista / 7 / 8/ 10 (32/64bit), Mac OS X
……………….
Tak/Nie
	

Akcesoria
komplet kabli, oraz tonerów pozwalający na poprawną pracę urządzenia i wykorzystanie jego funkcji w pełni oraz wydruk min. 15 000 stron
.....................................
Należy podać wydajność tonera
	

Kontrola pracy urządzenia
dotykowy, kolorowy ekran LCD min. 9”
……………….
Tak/Nie



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



