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

Załącznik nr 3.10 do siwz
Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 10

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 urządzeń wielofunkcyjnych Producent (marka) ……………….………… model …………………….………, 
spełniających poniższe wymagania techniczne 

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

Urządzenie 
Laserowe 
Tak/Nie
	

Wydruk 
Czarno biały 
Tak/Nie
	

Format papieru
A5, A4
Tak/Nie
	

Procesor
min. 800 MHz
Należy podać ………………………..MHz
Parametr punktowany 
Prędkość 800 MHz – 0 pkt  
Prędkość 1 GHz – 10 pkt

Pamięć RAM
min 1 GB
Należy podać ………………………..GB
Parametr punktowany 
Pojemność 1 GB– 0 pkt  
Pojemność 1,5 GB – 10 pkt

Interfejs
USB 2.0, USB direct
Tak/Nie
	



Ethernet 10/100 Base TX lub Ethernet 10/100/1000.

Tak/Nie
	


WiFi
Tak/Nie
	

Pojemność standardowa podajników papieru
min. 300 arkuszy
Należy podać: …………… arkuszy
	

Obsługiwana gramatura papieru przez podajnik wielozadaniowy uniwersalny
w zakresie od min 60 do 220 g/m2
Tak/Nie
	

Wymiary nośników dostępnych dla kasety (szuflady)
A4, A5, B5, Letter, Legal
Tak/Nie
	

Obsługiwana gramatura papieru przez podajnik w postaci kasety (szuflady)
w zakresie min. od 60 do 163 g/m2
Należy podać zakres………………… g/m2
	


Drukarka

	

Prędkość Drukowania
40 str./min.
Należy podać ………… str./min.
	

Rozdzielczość rzeczywista
min. 600 x 600 dpi
Należy podać ………… dpi
	

Druk dwustronny
automatyczny
Tak/Nie 
	


Kopiarka

	

Rozdzielczość rzeczywista
min. 600 x 600 dpi
Należy podać ……………… dpi
	

kopiowanie dwustronne
automatyczny
Tak/Nie
	


Skaner

	

Typ skanera
Kolorowy płaski
Tak/Nie
	

Rozdzielczość skanera rzeczywista
min. 600 x 600 dpi
Należy podać ………………... dpi
	

Funkcja skanowania 

e-mail, PC, usb, folder, 

Tak/Nie
	

Skanowanie kolorowe
min. kolor 24 bit
Należy podać: ………… bit
	


Faks

	

Pamięć
min. 40 MB
Należy podać: ………… MB
	

Rozdzielczość rzeczywista
min. 300 x 300 dpi
Należy podać: ………… dpi
	

Prędkość faksu
min. 33,6 Kb/s
Należy podać: ………… Kb/s
	


Wymagane w zestawie

	

Sterowniki do systemów
co najmniej Windows7/8/VISTA/, Mac OSX 10.9
Tak/Nie
	

Wyposażenie
Czytnik kart do autoryzacji umożliwiający logowanie się do urządzenia i wydruk podążający. Komplet przewodów umożliwiający instalację i pracę urządzenia zasilający i połączeniowe
Tak/Nie
	

Wyposażenie
Dodatkowy toner producenta urządzenia pozwalający na wydruk min. 15 000 stron (zgodnie z ISO/IEC 19752)
Należy podać: wydruk ………….. stron
	

Zużycie energii 

wskaźnik typowego tygodniowego zużycia elektryczności (TEC) nie większy niż 3 kWh/week
dane wg http://www.eu-energystar.org (kWh/week)
Należy podać (kWh/week)
………………................................…
Parametr punktowany:
2,5 – 3 (kWh/week) – 0 pkt
poniżej 2,5 (kWh/week) – 3 pkt

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

