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

Załącznik nr 3.9 do siwz

Formularz wymaganych warunków technicznych Pakiet 9

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 drukarek monochromatycznych Producent (marka) ……………….………… model …………………….………, 
spełniających poniższe wymagania techniczne 

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

Technologia druku 
druk laserowy monochromatyczny 
Tak/Nie
	

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

Szybkość drukowania  
min. 40 stron/min. 
Należy podać …………………..stron/min
	

Obciążenie 
min. 80000 [str./mies.]
Należy podać ………………str./mies.
	

Procesor
min. 800 MHz 

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


Druk dwustronny 
automatyczny
Tak/Nie
	

Interfejsy
- USB 2.0,
- Ethernet 10/100/1000
- WiFi
Tak/Nie
	

Pamięć RAM
min. 256 MB 

Należy podać:…………………….MB
Parametr punktowany
Pamięć 256 MB – 0 pkt 
Pamięć 512 MB – 10 pkt


Funkcje drukowania
Znaki wodne, sortowanie, automatyczny druk dwustronny,  plakat, broszura, dopasowanie do strony, skalowanie, 
Tak/Nie
	

Rodzaj podajników papieru/pojemność/rozmiar papieru
- uniwersalny na min.50 arkuszy 80g/m2
- kasetowy (szuflada) na min. 250 arkuszy 80g/m2
- opcjonalnie kaseta na min. 500 arkuszy 80g/m2
Należy podać: 
Uniwersalny na ………….. arkuszy 80g/m2
Kasetowy na …………….. arkuszy 80g/m2
Opcjonalna na kaseta …….. arkuszy 80g/m2

	

Wymiary nośników dostępnych dla podajnika wielozadaniowego uniwersalnego
A4, A5,A6, Letter, Legal, Monarch, DL
Tak/Nie
	

Obsługiwana gramatura papieru przez podajnik wielozadaniowy uniwersalny
w zakresie od min 60 do 220 g/m2
Należy podać:
zakres od…………do………… g/m2
	

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 od…………do………… g/m2
	

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server2008,Windows Server2008 R2,and Windows Server 2012 
Macintosh OS X version10.9 
Linux

Tak/Nie
	

Wyposażenie 
Zestaw kabli umożliwiający wykorzystanie wszystkich funkcji drukarki oraz jej poprawną konfigurację i pracę
Tak/Nie
	


Drukarkę należy dostarczyć z tonerem producenta drukarki  pozwalającym wydrukować co najmniej 15 000 14 000 stron A4 (zgodnie z ISO/IEC 19752)
Należy podać …………………stron A4
	

Zużycie energii 
wskaźnik typowego tygodniowego zużycia elektryczności (TEC) nie większy niż 2,5 kWh/week
dane wg http://www.eu-energystar.org  (kWh/week)
Należy podać (kWh/week)
………………................................…
Parametr punktowany:
2,1 - 2,5 2,2 – 2,5(kWh/week) – 0 pkt
poniżej 2,2 (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



