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FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
-wniosek 2019/EL/13410
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/S-006/2020,
Pakiet 27: Laptop z wyposażeniem  – 1 zestaw
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane

Ekran
Bezramkowy 13,3 calowy wyświetlacz HD LED o rozdzielczości min. 3840 x 2160 4K UHD

.............................
Należy podać typ ekranu i  rozdzielczość
	

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min 9200 pkt. w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Nazwa procesora:………………………………….
Ilość punktów………………………………
	

Pamięć RAM
min 16 GB  
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
16GB: 0 pkt
>16 GB: 5 pkt
	

Dysk twardy
min. 512GB SSD PCIe M.2
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
512GB SSD M.2: 0 pkt
>512GB SSD M.2 : 5 pkt
	

Karta graficzna
Zintegrowana, z pamięcią współdzieloną z pamięcią główną komputera
.............................
Należy podać model
	

Audio
- karta dźwiękowa, 
- wbudowane głośniki stereo, 
- wbudowane dwa mikrofony cyfrowe
.............................
Tak/Nie
	

Komunikacja
-  WiFi 802.11 ac/b/g/n (2,4 / 5 GHz)
-  Bluetooth 4.1 
.............................
Tak/Nie
	

Porty/złącza
- min 1 x USB-C 3.1 (obsługa zasilania i DisplayPort)
- min 2 x Thunderbolt 3 (obsługujący zasilanie/DisplayPort/LAN)
- wbudowany czytnik kart (obsługa MicroSD )
- wyjście audio słuchawkowe / głośnikowe
.............................
Należy podać
	

Urządzenie wskazujące 
Touchpad 
.............................
Tak/Nie
	

Kamera
HD
.............................
Tak/Nie
	

Bateria
- wbudowana 4-komorowa
.............................
Tak/Nie
	

Funkcjonalność
Możliwość podłączenia do stacji dokującej przez port ThunderBolt
.............................
Tak/Nie
	

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;
.............................
Należy podać wersję
	

Obudowa
Wykonana z aluminium i włókna węglowego
.............................
Tak/Nie
	

Waga
Waga max 1,3 kg z baterią
.............................
Należy podać
	

Gwarancja
Min 24 miesiące
.............................
Należy podać
	

Wsparcie techniczne producenta
	Możliwość telefonicznego i internetowego ( na stronie WWW) sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz  pozostałego okresu gwarancji  po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela,

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego i modelu komputera.

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

Gwarancja
Naprawy wykonywane będą w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki. Naprawy wykonywane będą w miejscu, w którym przedmiot umowy jest używany, chyba że sprzeciwia się temu istota usterki.  file_0.wmf
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W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia zwierającego dysk twardy bądź wymiany twardego dysku na nowy wolny od wad, dysk który został wymieniony jest własnością ZAMAWIAJĄCEGO i winien być przekazany Zamawiającemu. file_1.wmf
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Serwis komputera musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta
.............................
Tak/Nie
	

Dodatkowe akcesoria
2 szt. stacji dokujących dedykowanych do oferowanego sprzętu:
	Stacja podłączana przez port Thunderbolt
	Obsługa 3 monitorów ( w tym 2 o rozdzielczości 4K )
	Złącza: 3xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 2xHDMI, 1xDisplayPort, 1xRJ45, 2 porty audio
	Zewnętrzny zasilacz sieciowy

2 szt. adapterów USB-C na USB do podłączenia pendrive’a
.............................
Należy podać model stacji


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


