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Załącznik nr 2.5 do SIWZ

Formularz wymaganych warunków technicznych (Pakiet 5)
[wniosek 2017/EL/14077]


Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia znak: AEZ/S-049/2018,  pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego w podziale 
na pakiety” - Pakiet 5: Dostawa projektora multimedialnego z elektrycznym ekranem projekcyjnym- na  potrzeby Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby - oferujemy wykonanie zamówienia spełniającego poniższe wymagania:









  1)      Projektor multimedialny  - 1 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia/
wymagane warunki techniczne
Wymagane minimalne parametry techniczne
Parametry oferowane

Technologia
DLP
.......................... 
Tak/Nie
	

Rozdzielczość optyczna (rzeczywista)
min. 1920 x 1080
.......................... 
Należy podać
	

Jasność 
min. 3000 ANSI lm *)
.......................... 
Należy podać
	

Kontrast
min. 8 000:1
…....................... 
Należy podać
	

Żywotność lampy w trybie wysokiej jasności
min. 3500 h
.......................... 
Należy podać
	

Złącza
min. 2 x HDMI
min. 2 x wejście VGA
min. 1 x Composite Video (RCA)
min. 2 x wejście Audio (Mini Jack)
Port RJ-45
Port RS-232
.......................... 
Należy podać
	

Głośnik
min. 8W
………………. 
Należy podać
	

Głośność podczas pracy
maks. 35 dB
………………. 
Należy podać
	

Akcesoria
uchwyt ścienny do oferowanego rzutnika
.......................... 
Tak/Nie
  2)      Elektryczny ekran projekcyjny  - 1 szt.
Producent (marka): …………………………………………………………..………………………… (Należy podać)
Model: ………………………………………………………………………………………..………..… (Należy podać)
Fabrycznie nowe urządzenie, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 r.
	

Szerokość 
240cm  +/- 10cm
………………. 
Należy podać
	

Wysokość natywna 
135cm  +/- 5 cm
………………. 
Należy podać
	

Ramka 
Czarna dookoła
.......................... 
Tak/Nie

*) lp. 3: na potrzeby prowadzonego postępowania Zamawiający przyjmuje, że 1 ANSI lm =  1 lm





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


  
  

