



Załącznik 2.35
wniosek 2019/EL/14938
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa sprzętu komputerowego w podziale na pakiety”, znak sprawy AEZ/S-006/2020,
Pakiet 35: Laptop - 1 szt.
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne                         
Parametry oferowane
Laptop 1 szt.
Producent ………………
Model …………………

Ekran
15,6-calowy o rozdzielczości min. 1920x1080 (Full HD)
……………….
Tak/Nie
	



……………….
Należy podać rozdzielczość
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 8002 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Należy podać:
Typ procesora ………………..………………..
(model) ………………………………………..
Liczba punktów w teście ………………...……
	

Pamięć RAM
Min 8 GB 
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
8 GB : 0 pkt
>8 GB : 5 pkt
	

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

Audio
Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki i mikrofon
……………….
Tak/Nie
	

Kamera
Wbudowana
……………….
Tak/Nie
	

Komunikacja
	WiFi 802.11 ac

Bluetooth 
.............................
Należy podać.
	

Wbudowane porty/złącza
	min 2 x USB 3.0
	min 1 x USB typ C

RJ-45
HDMI
	Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe

Czytnik kart pamięci (SD)
Wszystkie porty muszą być uzyskane bez pomocy przejściówek lub adapterów
.............................
Należy podać.
	

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

Podświetlana klawiatura
Wymagane
……………….
Tak/Nie
	

Bateria
Akumulator 3-komorowy litowo-jonowy
Pojemność akumulatora min. 55Wh
.............................
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;
.............................
Należy podać wersję
	

Waga z baterią
Maks. 2 kg
.............................
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 przedstawiciela,
• Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta komputera realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego i modelu komputera.
.............................
Należy podać adres strony
	

Gwarancja
Min 12 miesięcy
.............................
Należy podać.

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

