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Załącznik nr 2.28

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
-wniosek 2019/EL/14156
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/S-006/2020,
Pakiet 28: Laptop – 1 szt.
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min 10 700 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:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……

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

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

Karta graficzna
	Zintegrowany układ graficzny z pamięcią współdzieloną z pamięcią główną
	Obsługa dwóch monitorów o rozdzielczości 4096 x 2304

..........................
Należy podać model karty
	

Ekran
	Wbudowany 13,3-calowy (przekątna) ekran ciekłokrystaliczny IPS z błyszczącą powłoką i podświetleniem LED
	Rozdzielczość 2560 x 1600

……………….
Tak/Nie
	

Klawiatura
	Pełnowymiarowa, 
	Podświetlane klawisze
	Czujnik oświetlenia zewnętrznego

……………….
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące
	Gładzik Multi-Touch – wyczuwający siłę nacisku umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem, mocne kliknięcia, rysowanie z gradacją nacisku oraz obsługujący gesty m.in. przewijanie z efektem bezwładności, szczypanie, obroty, machnięcia.
	Touch Bar

……………….
Tak/Nie
	

Porty
	Cztery porty Thunderbolt 3 (USB-C)
	Wyjście audio

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

Audio
	Głośniki stereofoniczne 
	Trzy mikrofony

……………….
Tak/Nie
	

Kamera
	Wbudowana HD 720p

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

Komunikacja
	Wbudowana technologia sieci bezprzewodowej (802.11ac)

Wbudowany moduł Bluetooth 5.0
……………….
Tak/Nie
	

System operacyjny
Preinstalowany przez producenta laptopa. 
Wersja językowa: min. polska i angielska
..........................
Należy podać
	

Oprogramowanie
System kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem do diagnostyki Osirix MD (oprogramowanie nie jest przedmiotem zamówienia)
……………….
Tak/Nie
	

Waga
Maks. 1,4 kg
..........................
Należy podać
	

Gwarancja na laptopa 
Min. 12 miesięcy
..........................
Należy podać



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

