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Załącznik nr 2.2
FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH 
 – wniosek 2016/EL/11345, 9865
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w podziale na pakiety:
Pakiet 2 – Dostawa 11 komputerów przenośnych na potrzeby Zakładu Medycyny Nuklearnej WUM;
oferujemy wykonanie zamówienia, spełniającego poniższe wymagania:

Lp.
Opis parametrów
Minimalne parametry techniczne
wymagane

Parametry techniczne oferowane

1
2
3
4
KOMPUTERY PRZENOŚNE  –  11 SZTUK
Producent (marka) …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie

Ekran
15,6 –calowy wyświetlacz LED z powłoką antyodblaskową, o rozdzielczości min.1920x1080
.............................
Należy podać
	

Procesor
Procesor o wydajności pozwalającej na osiągnięcie wartości „PassMark CPU Mark” min 4600 pkt.w testach CPU opublikowanych przez niezależną firmę PassMark Software .Do oferty należy załączyć wydruk ze http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php 
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ (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
Wbudowany Min 120GB SSD M.2 
.............................
Należy podać
	


Wbudowany Min 1TB SATA
.............................
Należy podać
Parametr punktowany w kryterium  ocena techniczna:
1TB – 0 pkt
1TB > 5 pkt
	

Karta graficzna
Zintegrowana, z pamięcią współdzieloną z pamięcią komputera
.............................
Tak/Nie
	

Audio
Karta dźwiękowa , wbudowane głośniki stereo
.............................
Tak/Nie
	

Komunikacja
- WiFi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 4.0
- LAN 10/100/1000 
.............................
Tak/Nie
	

Porty/złącza




- min 2 x USB 3.0
- min 1 x USB 2.0
- min 1 x HDMI 
- min 1 x VGA
- LAN RJ-45
- wbudowany czytnik kart (obsługa SD/SDXC/MMC )
- złącze audio combo
- gniazdo blokady Kensington Lock
.............................
Należy podać
	

Urządzenie wskazujące 
- Touchpad z obsługą gestów
- Laserowa mysz bezprzewodowa
.............................
Tak/Nie
	

Zabezpieczenia
Czytnik linii papiarnych
.............................
Tak/Nie
	

Kamera
min 0,9 Mpix HD
.............................
Należy podać
	

Napęd optyczny
Wbudowana nagrywarka DVD
.............................
Tak/Nie
	

Bateria
-min 4-ogniwowy akumulator litowy-jonowy
.............................
Należy podać
	

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 podać wersję
	

Waga
Waga max 2,4 kg
.............................
Należy podać

				                                          

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



