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znak sprawy: AZP/Z-055/2018
Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2018/EL/6681

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego w podziale na pakiety:
Pakiet 2: Dostawa tabletu z akcesoriami – 1 szt. 
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Oferowane parametry techniczne
1
2
3
4
TABLET Z AKCESORIAMI – 1 SZT.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż 2017 r. ………..…  (Należy podać rok produkcji)

Ekran
- dotykowy MultiTouch 
- podświetlenie LED
- technologia IPS
……………….
Tak/Nie
	

Procesor 
 dedykowany do urządzeń mobilnych 
……………….
Tak/Nie
	

Przekątna ekranu
Min 10,5 cala proporcja 4:3
……………….
Tak/Nie
	

Pamięć RAM
Min. 2 GB  
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
2 GB : 0 pkt
>2 GB : 5 pkt
	

Rozdzielczość ekranu
Min. 2224 x 1668 pikseli (min 264 piksele na cal)
..........................
Należy podać
	

Pamięć Flash
Min. 256 GB
..........................
Należy podać
	

Dźwięk 
- wbudowane dwa mikrofony
- wbudowane głośniki stereo
……………….
Tak/Nie
	

Akumulator 
Litowo-polimerowy min 30 Watogodziny 
..........................
Należy podać 
	

Czas pracy
- min 10 godzin w WiFi
- min 9 godzin w 4G - LTE
..........................
Należy podać 
	

Kamera
Wbudowane dwie kamery min. 12 MPix rozdzielczości Full HD ( tył ) oraz  w tym min 7 MPix 720p (przód)
..........................
Należy podać rozdzielczości kamer
	

Komunikacja
- WiFi 
- HSDPA 
- Bluetooth  4.2
- złącze dokujące 
- gniazdo słuchawek stereo
……………….
Tak/Nie
	

Funkcjonalność 
- odporna na odciski palców powłoka oleofobowa
- obudowa aluminiowa
- czujnik oświetlenia
- przyspieszeniomierz
- kompas cyfrowy
- 3 osiowy żyroskop
- obsługa GPS
- czytnik linii papilarnych
- obsługa funkcji za pomocą poleceń głosowych
- nagrywanie wideo w jakości 4K
……………….
Tak/Nie
	

System Operacyjny 
 Preinstalowany przez producenta urządzenia , zawierający
- multitasking
- klienta poczty 
- przeglądarkę internetową 
Wersja językowa Polska 
…………………………. 
Należy podać nazwę i wersję oprogramowania

	

Dodatkowe akcesoria
	Klawiatura dedykowana przed producenta oferowanego urządzenia służąca jako nakładka

Elektroniczne pióro dedykowane przez producenta tabletu ze złączem pozwalającym na ładowanie bezpośrednio z oferowanego urządzenia
Etui dedykowane do oferowanego urządzenia posiadające funkcję usypiania/wybudzania tabletu, funkcja podstawki, ochrona przed wstrząsami (ze wszystkich stron), posiadająca uchwyt na elektroniczne pióro
Bezprzewodowa mysz dedykowana przez producenta obsługująca gesty multi-touch oraz przechodzenie między stronami poprzez machnięcie
Słuchawki nauszne pozwalające odbierać połączenia i sterować odtwarzaniem
Słuchawki douszne z wbudowanym pilotem umożliwiającym regulację głośności, sterowanie odtwarzaniem muzyki i wideo oraz odbieranie i kończenie połączeń.
……………….
Tak/Nie
	

Waga 
Max 480 g
..........................
Należy podać


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


