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Załącznik nr 2.1
Zmieniony w dn. 07.11.2018 r.
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2018/EL/8320

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa komputerów przenośnych 2 in 1   (100 szt.)
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
KOMPUTERY PRZENOŚNE 2 IN 1 - 100 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Ekran
Komputer przenośny typu laptop z ekranem dotykowym o przekątnej w przedziale 11 – 12,5” , rozdzielczości: min  HD (1366 x 768). Możliwość otwarcia ekranu w zakresie od 0 do 360 stopni 
Tak/Nie
……………………………………….
Należy podać:
Przekątną:    ……………………………….....
Rozdzielczość: ……………………………….

	

Procesor

Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „Passmark CPU Mark” min 2000 pkt w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……

	

Pamięć RAM
min. 4 GB
Należy podać:
……………………………………….

Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
PT1 = 4 GB: 0 pkt
4 GB < PT1: 5 pkt
	

Dysk twardy
Min. 500GB lub min 128 GB SSD
Należy podać:
………………………………………...

Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
500 GB ≤ PT2 < 1TB: 0 pkt
128 GB SSD ≤ PT2 < 256 GB SSD: 0 pkt
PT2 = 256 GB SSD: 5 pkt
1TB ≤ PT2: 5 pkt
256 GB SSD < PT2: 10 pkt
	

Karta graficzna
Zintegrowana za pamięcią współdzieloną z pamięcią komputera
Tak/Nie

	

Karta dźwiękowa/multimedia
Zintegrowana karta dźwiękowa zgodna ze standardem High Definition Audio:
Tak/Nie

	

Porty/złącza

Wbudowane porty i złącza:
	Min. 1 x HDMI
	Min. 3 2 x USB (w tym min. 1 x USB 3.0 )
	czytnik kart multimedialny wspierający karty SD Zamawiający dopuszcza zewnętrzny czytnik kart

współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo (Zamawiający dopuszcza osobne złącza do wyjścia i wejścia audio )
	
Uzyskanie w/w portów wymagane bez stosowania przejściówek, konwerterów, adapterów itp.

Należy podać:
……………………………………….
	

Komunikacja
	moduł bluetooth 4.0

Zintegrowana karta WLAN obsługująca standardy  IEEE 802.11ac
Tak/Nie

	

Komunikacja
karta sieciowa 10/100/1000 
Należy podać rodzaj karty:

…………………………………
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna 

Zintegrowana (RJ-45) - 10 pkt 
Zewnętrzna USB – 0 pkt

	

Funkcja 
Konwertowalność :
- Tablet 
- Komputer z klawiaturą 
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące
Touchpad z obsługą gestów
Tak/Nie
	

Bateria

Bateria litowo-jonowa. Czas pracy na baterii min. 6 godziny. 

Należy podać:
……………………………………….
	

System operacyjny

zapewniający :
- Pełna 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.1,5 kg z baterią 

Należy podać w kg:
……………………………………….
	

Kamera 
Kamera internetowa o rozdzielczości min. 1280x720 pixels trwale zainstalowana w obudowie matrycy, 
Należy podać:
……………………………………….
	

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, 
- modelu komputera 

..........................
Należy podać adres strony 
	

Serwis 
Naprawy wykonywane będą następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia usterki. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota usterki.  file_2.wmf
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- Serwis urządzeń (komputer) musi byś realizowany przez producenta lub  autoryzowanego partnera serwisowego producenta
Tak/Nie

	

Gwarancja
Standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta
Należy podać w miesiącach:
……………………………………….


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



