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Załącznik nr 2.7
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/12494
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 7 – Dostawa komputera przenośnego na potrzeby Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:
Lp.
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

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

Ekran
	Wbudowany 14-calowy dotykowy ekran ciekłokrystaliczny z podświetleniem LED i błyszczącą powłoką
	Rozdzielczość min 1920 x 1080

……………….
Należy podać rozdzielczość i typ ekranu
	

Konstrukcja
Możliwość konwersji do trybu tabletu (obrót ekranu o 360 stopni )
……………….
Tak/Nie
	

Procesor
Procesor o architekturze x86, dedykowany do komputerów przenośnych, energooszczędny i osiągający minimum 4300 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:
Nazwa procesora:…………………
Ilość punktów…………………
	

Pamięć RAM
min 8 GB 
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
8 GB – 0 pkt
8 GB > 5 pkt
	

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

Karta graficzna
Niezintegrowana, z pamięcią własną min 2 GB, wspierająca DirectX 12
.............................
Należy podać model karty
	

Urządzenie wskazujące
TouchPad z obsługą gestów
………………. 
Tak/Nie
	

Klawiatura
Podświetlana
………………. 
Tak/Nie
	

Komunikacja
-  WiFi 802.11 b/g/n
-  bluetooth 4.0
- WiDi 
………………. 
Tak/Nie
	

Porty
	Min. 2 port USB 3.0
	Min. 1 port USB 2.0
	Port RJ-45 
	Czytnik kart pamięci (obsługa SD, SDXC)
	Min. 1 x microHDMI 
	Port audio combo ( słuchawki / mikrofon )
	Blokada Kensington

(wszystkie porty mają być uzyskane bez stosowania przejściówek, adapterów  itp.)
.............................
Należy podać.
	

Audio
	Wbudowane głośniki stereofoniczne 

Wewnętrzny mikrofon monofoniczny
………………. 
Tak/Nie
	

Komunikacja
	Wbudowana technologia sieci bezprzewodowej (802.11 b/g/n)

Wbudowany moduł Bluetooth 4.0

………………. 
Tak/Nie
	

Kamera
Wbudowana
………………. 
Tak/Nie
	

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 poda nazwę i wersję systemu
	

Waga
Maks. 1,7 kg
…………………
Należy podać 

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

