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Załącznik nr 2.1
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/12343

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Zakładu Psychologii Medycznej WUM;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Ekran
Min 15,6 -calowy matowy wyświetlacz  o rozdzielczości 4K min. 3840 x 2160
.............................
Należy podać rozmiar ekranu
	



.............................
Należy podać rozdzielczość
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 5200 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
Należy podać:
Nazwa procesora:………………………………….
Ilość punktów………………………………
	

Pamięć RAM
min 16 GB  
.............................
Należy podać
	

Dysk twardy
Min 1 TB
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
  1TB: 0 pkt
>1TB:  5 pkt
	

Karta graficzna
Niezintegrowana, z pamięcią własną min 2 GB
.............................
Należy podać model
	

Klawiatura
	Podświetlana

Pełnowymiarowa klawiatura numeryczna
.............................
Tak/Nie
	

Audio
Karta dźwiękowa , wbudowane głośniki stereo
.............................
Tak/Nie
	

Komunikacja
-  LAN 10/100/1000 Mbps
-  WiFi 802.11 a/g/n
-  Bluetooth 4.0
.............................
Należy podać
	

Porty/złącza
- min 3  x USB 3.0
- min 1 x HDMI
- wbudowany czytnik kart (obsługa SD/SDHC)
- złącze audio combo
Wszystkie porty muszą być uzyskane bez pomocy przejściówek lub adapterów
.............................
Należy podać
	

Kamera
Zintegrowana min, 0,9 mln pix
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
0,9 mln pix – 1,2 mln pix:  0 pkt
> 1,2 mln pix:                  5 pkt
	

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
	

Waga z baterią
Waga max 2,8 kg 
.............................
Należy podać
	

Dodatkowe akcesoria
	Zewnętrzna nagrywarka USB

Mysz bezprzewodowa
Torba dedykowana do oferowanego sprzętu
.............................
Tak/Nie

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

