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Formularz wymaganych warunków technicznych 
[wnioski: 2019/EL/17421,  2019/EL/16815, 2019/EL/16532, 2019/EL/16307, 2019/EL/16138, 2019/EL/15559, 2019/EL/18209, 2019/EL/18013,   2019/EL/18014 i 2020/EL/90]

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pn.: Dostawa zestawów multimedialnych, sprzętu audiowizualnego oraz urządzeń telewizji przemysłowej na potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-001/2020, 


oferujemy wykonanie zamówienia opisanego Pakietem 2:  Dostawa projektorów multimedialnych w liczbie: 11 szt. oraz stolika pod projektor kompatybilnego z oferowanymi projektorami – w liczbie: 1 szt.,  spełniającego poniższe wymagania:

  1)      Projektory multimedialne  - 11 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenia, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Technologia
3LCD  lub LCD lub DLP
.......................... 
Należy podać

Jasność 
min. 3100 ANSI lumen 

.......................... 
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
3100 ANSI lumen : 0 pkt
> 3100 ANSI lumen : 5 pkt

	

Rozdzielczość 
min. 1280x800

......................... 
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
<1920x1200 : 0 pkt
≥ 1920x1200 : 5 pkt

	

Format obrazu
16:10 lub 16:9

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

Kontrast
min. 15000 : 1
…....................... 
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
< 20000:1 - 0 pkt
≥ 20000:1 - 5 pkt


Żywotność lampy 
min. 4000 h w trybie normalnym 
.......................... 
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
<10000 h - 0 pkt
≥ 10000 h – 5 pkt


Zoom 
manualny  
.......................... 
Tak/Nie
	

Rozmiar projekcji 
w minimalnym zakresie 30” – 300”
………………. 
Należy podać
	

Złącza
min. 2x USB, 2x HDMI, 1x audio
………………. 
Należy podać
	

Złącza dodatkowe
min. 1x mini D-Sub (lub D-Sub) lub przejściówka VGA->HDMI
………………. 
Należy podać
	

Głośnik
wbudowany
.......................... 
Tak/Nie
	

Zasilanie 
230V
………………. 
Należy podać
	

Zużycie energii
maks. 300W w trybie normalnym 
………………. 
Należy podać
  2)      Stolik pod projektor  - 1 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenia, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2019 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Stolik pod projektor
kompatybilny z oferowanymi projektorami 
.......................... 
Tak/Nie

Blat
Płyta meblowa z obrzeżem ochronnym
.......................... 
Tak/Nie

Podstawa
Jezdna z regulacją wysokości blatu
.......................... 
Tak/Nie





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


  

