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Załącznik nr 2.9 do SIWZ – zmieniony 12.03.2018 r.

Formularz wymaganych warunków technicznych (Pakiet 9)
[wniosek: 2018/EL/1737]

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: AEZ/S-033/2018,  pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale 
na pakiety” - Pakiet 9: Dostawa drukarek do twardych dyplomów studenckich (6 szt. 3 szt.), na  potrzeby Dziekanatu II. Wydziału Lekarskiego WUM (APE)
  
- oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:

Drukarki do twardych dyplomów studenckich – 6 szt.  3 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

Typ drukarki
drukarka do twardych dyplomów studenckich
……………….
Tak/Nie
	

Technologia
igłowa z głowicą na 800 mln uderzeń
……………….
Tak/Nie
	

Grubość obsługiwanych dokumentów
możliwość wydruku dokumentów do 4,5mm,  w tym nowych kilkukartkowych dyplomów studenckich

……………….
Tak/Nie
	

Emulacje / sterowniki
	IBM ProPrinter X24

IBM ProPrinter XL24e
Epson
Olivetti P10x spectrum
IBM ProPrinter II
……………….
Tak/Nie
	

Taśma drukująca
na min. 20 mln znaków
.............................
Należy podać
	

Polskie znaki
DOS Latin2 – CP852
Windows – CP1250
……………….
Tak/Nie
	

Rozdzielczość druku
min. 360 x 360 dpi
.............................
Należy podać.
	

Prędkość drukowania
min. VHSD 560 cps
.............................
Należy podać
	

Przebieg dokumentu
	całkowicie płaski przebieg papieru
	tylne wychodzenie dokumentu (Rear Ejection Software)

……………….
Tak/Nie
	

Liczba drukowanych kopii
oryginał + 7 kopii
……………….
Tak/Nie
	

Poziom hałasu
maks. 54 dB
.............................
Należy podać
	

Komunikacja
	port USB
	port szeregowy RS 232
	port równoległy LPT

……………….
Tak/Nie
	

Praca bezawaryjna
min. 30 000 godz.
.............................
Należy podać
	

Materiały eksploatacyjne
taśmy drukujące – 6 szt. 
(po dwie dodatkowe sztuki na każdą drukarkę)
……………….
Tak/Nie
	

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


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



