Załącznik nr 3
w postępowaniu
znak: DTG/217/19

Opis przedmiotu zamówienia
Część I – Urządzenia wielofunkcyjne
Legenda:
1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z opisem, oraz fabrycznie nowy.
2.
Parametry
minimalne
są
warunkami
granicznymi
tzn.
niespełnienie
któregokolwiek
z wymienionych parametrów (poprzez wpisanie w rubryce wyrazu ,,NIE”), będzie skutkowało odrzuceniem
oferty. Jeśli Wykonawca nie wypełni którejkolwiek pozycji w kolumnie ,,Wykonawca oferuje (wypełnić TAK
lub NIE)” Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje dany parametr zgodny z opisem.

Wymagane parametry techniczno-użytkowe (minimalne):
1. Urządzenie wielofunkcyjne – 2 szt.

VAT Cena netto Wartość netto Wartość brutto
(cena netto x ilość) (wartość netto + VAT)

Oferowany model i nazwa producenta:

23 %

.........................................................................
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................... .........................

...............................

Parametry minimalne:
Typ urządzenia
Nowe urządzenie wielofunkcyjne, monochromatyczne, gotowe do pracy
Technologia druku
Laser lub led
Prędkość kopiowania
Minimum 50 stron na minutę
Panel Operacyjny
Ekran dotykowy powierzchni nie mniejszej niż 10 cali
Dysk Twardy
Minimum 320 GB
Pamięć RAM
Minimum 2 GB
Interfejsy
Ethernet BASE 10/100/1000, USB 2.0
Pojemność wejściowa papieru
Minimum 500 arkuszy z możliwością rozszerzenia do przynajmniej 1600 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru
Minimum 250 arkuszy
Obsługiwane systemy operacyjne
Windows 10, Windows 7, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows
Server 2012, MAC OS X 10.13 (High Sierra)
Moduł skanera
Skaner płaski z podajnikiem na minimum 50 arkuszy
Prędkość skanowania

...................................
(wypełnić TAK lub NIE)

Minimum 60 obrazów A4 na minutę (w rozdzielczości 300 dpi)
Docelowe formaty skanowanych dokumentów
JPEG, TIFF, PDF, PDF szyfrowany, PDF z cyfrowym podpisem
Docelowe lokalizacje zapisu skanowanych dokumentów
Foldery sieciowe, poczta e-mail, dysk twardy urządzenia
Obsługiwane formaty papieru
A4, A5, A6, koperty
Obsługiwana Gramatura Papieru
Minimum 60 - 220 g/m²
Języki Drukarki (Pdl)
PCL5, PCL6, PostScript 3
Nadpisywanie danych dyskowych
Metodą losowych liczb w zakresie 3 - 9
Szyfrowanie danych dyskowych
Wymagane kluczem zgodnym ze standardem AES
Typowe zużycie energii według wskaźnika Tec
Nie większe niż 2,9kWh
Maksymalne zużycie energii
Nie większe niż 1,6 kW
Certyfikaty Energy Star 2.0 lub nowszy, Deklaracja CE, Eko-deklaracja producenta, ISO
9001 oraz ISO 14001
Dodatkowe funkcjonalności
Wymagane oprogramowanie w języku polskim dostarczone na nośniku elektronicznym
umożliwiające wydruk i usunięcie bezpośrednio z panelu urządzenia dokumentów w
formacie pdf, docx, xlsx, jpg, ttif zapisanych w zasobie sieciowym, dokumenty do wydruku
nie mogą być przechowywane na dysku twardym urządzenia MFP.
Wymagane oprogramowanie w języku polskim dostarczone na nośniku elektronicznym
służące do monitorowania ilości wydruków, kopii, skanów i kosztów generowanych przez
urządzenie i poszczególnych użytkowników.
Wymagane funkcje: - raportowanie ilości wydruków, kopii, skanów generowanych przez
urządzenie z podziałem na wydruki, kopie czarnobiałe i kolorowe - raportowanie ilości
wydruków, kopii, skanów generowanych na danym urządzeniu przez poszczególnych
użytkowników lub grupy robocze z podziałem na wydruki, kopie czarnobiałe i kolorowe raportowanie kosztów wydruków, kopii, skanów generowanych przez dane urządzenie raportowanie kosztów wydruków, kopii, skanów generowanych na danym urządzeniu przez
poszczególnych użytkowników lub grupy robocze - automatyczna wysyłka raportów ilości i
kosztów wydruków, kopii i skanów na pocztę e-mai w formacie arkusza kalkulacyjnego lub
w formacie PDF
Materiały eksploatacyjne
Urządzenie w standardzie musi posiadać materiały eksploatacyjne o wydajności
przynajmniej:
A) Dla tonera:
a. Czarnego minimum 25 tys. wydruków (dla 5% krycia)
B) Dla bębnów światłoczułych:
a. Czarnego minimum 400 tys. wydruków (dla 5% krycia)
Wydajność ma być zgodna z deklaracjami producenta w jego oficjalnej dokumentacji. W
przypadku niespełnienia wymogów wydajnościowych Zamawiający zaakceptuje

równoważną ilość materiałów (np. dodatkowy komplet tonerów).
Uwagi
W każdym punkcie, w którym pojawiają się wymogi dotyczące prędkości i pojemności
Zamawiający oczekuje parametrów dla typowego papieru biurowego, niepowlekanego, o
gramaturze 80 g/m². Zamawiający zaakceptuje tylko te parametry, które można potwierdzić
w oficjalnych źródłach informacji o produkcie tzn. strona internetowa producenta, broszura
produktowa, katalog produktowy, specyfikacja techniczna. Zamawiający nie dopuszcza ofert
na urządzenia kolorowe z zablokowaną funkcją wydruku kolorowego.
Inne
Aktualny certyfikat autoryzacji producenta oferowanego urządzenia na sprzedaż i serwis wystawiony przez generalnego przedstawiciela producenta na terenie RP
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