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Załącznik nr 2.3
Zmieniony dn. 21.08.2018
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2018/EL/7760

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na pakiety:
Pakiet 3: Dostawa komputerów przenośnych z akcesoriami na potrzeby Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM  - 2 szt.
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane
1
2
3
4
KOMPUTERY PRZENOŚNE – 2 szt.
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min 10 000 pkt.w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software 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 DDR3 2133 MHz
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
8 GB : 0 pkt
>8 GB : 5 pkt
	

Dysk twardy
Min.  256 GB SSD PCIe
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
256 GB : 0 pkt
>256 GB : 5 pkt
	

Karta graficzna
	Zintegrowany układ graficzny z pamięcią współdzieloną z pamięcią główną
	Obsługa dwóch monitorów o rozdzielczości 4096 x 2304

..........................
Należy podać model karty
	

Ekran
	Wbudowany 13,3-calowy (przekątna) ekran ciekłokrystaliczny IPS z błyszczącą powłoką i podświetleniem LED
	Rozdzielczość 2560 x 1600

……………….
Tak/Nie
	

Klawiatura
	Pełnowymiarowa, 
	Podświetlane klawisze
	Czujnik oświetlenia zewnętrznego

……………….
Tak/Nie
	

Urządzenie wskazujące
	Gładzik Multi-Touch – wyczuwający siłę nacisku umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem, mocne kliknięcia, rysowanie z gradacją nacisku oraz obsługujący gesty m.in. przewijanie z efektem bezwładności, szczypanie, obroty, machnięcia.
	Touch Bar

……………….
Tak/Nie
	

Porty
	Cztery porty Thunderbolt 3 (USB-C)
	Wyjście audio 
	Gniazdo karty SDXC 

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

Audio
	Głośniki stereofoniczne 
	Trzy mikrofony

……………….
Tak/Nie
	

Kamera
	Wbudowana HD 720p

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

Komunikacja
	Wbudowana technologia sieci bezprzewodowej (802.11n)

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0
……………….
Tak/Nie
	

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

Dodatkowe oprogramowanie
Pakiet biurowy:
- współpraca z posiadanym przez Zamawiającego  oprogramowaniem SQL Server i Sharepoint;
- możliwość otwierania formatów docx, xlsx, pptx bez potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania konwertującego
..........................
Należy podać nazwę
	

Waga
Maks. 1,4 kg
..........................
Należy podać
	

Dodatkowe akcesoria
	Wieloportowa przejściówka z USB-C na cyfrowe AV (wersja HDMI) – 2 szt.
	Mysz: - 4 szt.

- obsługująca gesty multi-touch
- przechodzenie między stronami poprzez machnięcie
	13-calowy futerał ze wzmocnieniem ( struktura plastra miodu ) dedykowany do oferowanego sprzętu – 2szt.

……………….
Tak/Nie


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



