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AEZ/S-194/2014
Załącznik nr 3.1 do siwz


Załącznik nr 3.6 do siwz
Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 6

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-060/2017
Oferujemy sukcesywną dostawę skanerów Producent (marka) ……………….………… model …………………….………, 
spełniających poniższe wymagania techniczne 

Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4

Typ skanera
Dwustronny A4 z automatycznym podajnikiem dokumentów, skanowanie monochromatyczne / odcienie szarości / kolor
Tak/Nie
	

Tryb pracy
Skanowanie jednostronne (simplex) oraz dwustronne (duplex jednoprzebiegowy)
Należy podać 
	

Przetworniki
2 x CCD
Tak/Nie
	

Źródło światła
LED
Należy podać:………………………
	

Format skanowanych dokumentów
Od A8 do A4
Tak /Nie
	

Format skanowania
Format skanowania A3-A8
Należy podać ……………………….
	

Rozdzielczość skanowania optyczna
Min 600 dpi
Parametr punktowany
Rozdzielczość 600 dpi – 0 pkt
Powyżej 600 dpi – 2 pkt

Należy podać:
……………………………………….
	

Szybkość skanowania (podawana dla dokumentów A4 w orientacji pionowej przy rozdzielczości 300dpi dla trybów monochromatycznego i kolorowego)
Min. 40 kartek na minutę oraz 80 obrazów na minutę
Należy podać:…………………..
	

Pojemność automatycznego podajnika dokumentów
Min 80 arkuszy A4 80g/m2
Należy podać ………………………….
	

Zakres gramatury skanowanych dokumentów
Z zakresu min.  27-413 g/m2
Należy podać ………………………….
	

Głębia kolorów
Wewnętrzna 48bit; zewnętrzna kolor 24 bit, odcienie szarości 8 bit, monochromatyczny 1 bit
Tak/nie
	

Wykrywanie podwójnych pobrań
W oparciu o czujnik ultradźwiękowy
Tak/nie
	

Dołączone oprogramowanie
Aplikacja do skanowania z możliwością tworzenia profili oraz funkcjami poprawy jakości skanowanych dokumentów:
Automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie
Omijanie pustej strony
Rozpoznawanie kierunku tekstu
Automatyczne wykrywanie koloru
Wygładzanie tła
Usuwanie śladów perforacji
Ustawienie obszaru skanowania
Dołączona aplikacja umożliwiająca monitorowanie statusu skanerów oraz zdalne uaktualnienie aplikacji do skanowania i sterowników skanerów na wielu stacjach jednocześnie
Należy podać: ………………………..
	

Wyjściowe formaty plików
Minimum:
JPEG, TIFF, MultiTIFF, PDF, Searchable PDF
Należy podać:
……………………………………….
	

Waga
Maks. 4,2 kg
Należy podać:…………….
	

Certyfikaty
Zgodność z normami technicznymi: znak CE i Energy Star
Czynności serwisowe w ramach tego projektu będą świadczone przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego na terenie RP posiadającego certyfikat ISO 9001 – dokumenty potwierdzające dołączyć do oferty.
Tak/nie
	

Oznakowanie 
CE 
Tak/Nie
	

Okres gwarancji udzielonej przez producenta

Wymagany

Należy podać:………….. miesięcy




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


