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Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
wniosek 2017/EL/12982

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego, w podziale na pakiety: 
Pakiet 2:Dostawa zestawu komputerowego na potrzeby Zakładu Informatyki Medycznej i Telemedycyny WUM – 1 szt.; 
znak sprawy: AEZ/S-191/2017
Oferujemy dostawę zestawu komputerowego Producent (marka) …………………....………… model ……………………………….………, 
spełniającego poniższe wymagania techniczne. 

Lp.
Nazwa parametru
Wymagane parametry techniczne
Parametry oferowane
(Wypełnia Wykonawca)
1
2
3
4
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 7300 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 8 GB 1600MHz
.............................
Należy podać
Parametr punktowany
8 GB : 0 pkt
>8 GB : 5 pkt
	

Dysk twardy
Min. 1 TB
.............................
Należy podać
Parametr punktowany
1 TB SATA: 0 pkt
>1 TB SATA: 5 pkt
	

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

Ekran
Wbudowany 21,5 - calowy (przekątna) panoramiczny ekran wykonany w technologii IPS z podświetleniem LED, 4096x2304 pikseli
……………….
Tak/Nie
	

Audio

	Wbudowane głośniki stereofoniczne

Mikrofon
	Wyjście słuchawkowe audio (mini-jack)

……………….
Tak/Nie
	

Porty

	Gniazdo karty SDXC

Cztery porty USB 3.0
	Dwa porty Thunderbolt 3 pozwalające na przesyłanie danych z prędkością min 40 Gb/s
	Gniazdo na blokadę Kensington

……………….
Tak/Nie
	

Komunikacja
	10/100/1000BASE-T Gigabit Ethernet (złącze RJ-45)
	Interfejs sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11n; zgodny z IEEE 802.11a/b/g
	Interfejs bezprzewodowy Bluetooth 4.2

……………….
Tak/Nie
	

System operacyjny
Preinstalowany przez producenta laptopa. 
Wersja językowa: min. polska i angielska
.............................
Należy podać
	

Urządzenia sterujące
Klawiatura i mysz bezprzewodowa – wyprodukowana przez producenta komputera spełniająca:
	Klawiatura:

- akumulator wielokrotnego ładowania
- klawisze sięgające krawędzi obudowy
	Mysz:

- obsługująca gesty multi-touch
- przechodzenie między stronami poprzez machnięcie

……………….
Tak/Nie
	

Typ obudowy
All in one
……………….
Tak/Nie
	

Waga
Max. 6 kg

..........................
Należy podać


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


