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Załącznik nr 2.13
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2017/EL/3605

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 13 – Dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Zakładu Immunologii Klinicznej 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

Płyta główna
min.1 złącza PCI Express x16;
min.4 złącza DIMM obsługa min. 32  GB pamięci RAM;
min.2 złącza SATA. 
Należy podać
	

Procesor
zgodny z architekturą  x86; 
osiągający min. 3800 pkt. w teście PassMark PC Mark, wg wyniku opublikowanego na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
(dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera)
Należy podać:
Typ procesora ……………………..
Model ……………………………..
Liczba punktów w teście ……..……

Pamięć RAM
min. 4 GB 
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
   4GB:  0 pkt
> 4GB:  5 pkt
	

Dysk twardy
min. 250 GB 
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
   250 GB:  0 pkt
> 250 GB:  5 pkt
	

Karta graficzna
Zintegrowana z procesorem, umożliwiająca pracę dwumonitorową
Należy podać model karty
	

Karta dźwiękowa
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną 
Tak/Nie
	

Karta sieciowa
10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana), wspierająca Remote Wake Up i PXE oraz ASF 2.0
Tak/Nie
	

Porty
min. 10 portów USB (wyprowadzonych na zewnątrz komputera z czego min. 4 na przednim panelu), z tego min. 4 porty USB 3.0 (min. 2 na przednim panelu);
- port sieciowy 1x RJ-45;
- min. 2 x  PS2;
- min. 1 x VGA;
- min. 2 x Display Port;
- min. 1 x RS232;
- zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0,1;   
- port słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy. Wymagana ilość portów i rozmieszczenie nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, adapterów .itp.
Należy podać
	

Klawiatura
Klawiatura:
	interfejs USB; 

min. 105 klawiszy.
Tak/Nie
	

Mysz
Mysz optyczna:
	Interfejs USB;

rozdzielczość  min. 1000 dpi;
min. trzy przyciski oraz kółko do przewijania.
Tak/Nie
	

Napęd optyczny wewnętrzny
DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt DVD
Tak/Nie
	

System operacyjny
	pełna integracja z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2008 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego;

zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO), WMI;
zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu

Należy podać nazwę i wersję systemu operacyjnego
	

Monitor LCD
monitor LCD min. 22”, maks 23”

Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu
ekran ciekłokrystaliczny min. 22”, maks 23”

Rozmiar plamki
max. 0,25 mm

Jasność
min. 250 CD/m2

Kontrast
min. 1000 : 1

Kąty widzenia (pion/poziom)
min. 160/170 stopni

Czas reakcji matrycy
max. 5ms

Rozdzielczość maksymalna
min. 1920 x 1080

Funkcjonalność 
Regulacja pochylenia i obrotu.

Wbudowane złącza
- DVI-D,
- VGA 
- min. 2 złącza USB 2.0


Producent: ……………………………………..
Model: …………………………………………….
Nazwa komponentu
Oferowany parametr 

Typ ekranu
Należy podać
Typ ekranu ……………….
Przekątna ekranu …………

Rozmiar plamki
Należy podać........................

Jasność
Należy podać........................

Kontrast
Należy podać........................

Kąty widzenia (pion/poziom)
Należy podać........................

Czas reakcji matrycy
Należy podać........................

Rozdzielczość maksymalna
Należy podać........................

Funkcjonalność 
Tak/Nie…….........................

Wbudowane złącza
Należy podać........................




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



