Załącznik nr 4b do siwz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego na potrzeby projektu
„E-powiat – cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie”

Część 2 – Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych z wydajnym skanerem

Nazwa parametru
technicznego urządzenia
Funkcje
Technologia druku
Obsługiwane formaty papieru
Rozdzielczość drukowania
Rozdzielczość
kopiowania/skanowania
Prędkość drukowania
Podawanie papieru

Obsługiwana gramatura
papieru
Zainstalowany dysk twardy
Zainstalowane interfejsy
Automatyczny podajnik
dokumentów – ADF
Interfejs użytkownika
Druk dwustronny
Kopiarka
Skanowanie
Tryb skanowania

Szybkość skanowania
Szafka pod kserokopiarkę
Obsługiwane systemy
operacyjne
Tonery

Gwarancja

Minimalne wymagane
parametry techniczne urządzenia
kopiarka, skaner, drukarka
laserowa, kolorowa
A4,A3
minimum 1200 x 1200 dpi
minimum 600 x 600 dpi
minimum 20 stron na minutę w formacie A4 (kolor/mono)
• kaseta na papier o pojemności minimum 500 arkuszy
A4
• kaseta na papier o pojemności minimum 500 arkuszy
A3
• podajnik boczny na minimum 100 arkuszy formatu A4,
A3
minimum 60-220 g/m2 z kasety na papier
minimum 32GB
USB, Ethernet
dwustronny, jednoprzebiegowy o pojemności minimum
80 arkuszy formatu A4
kolorowy panel dotykowy w języku polskim
automatyczny dupleks
• kopiowanie ciągłe 1-999 kopii
• zoom 25-400% z krokiem 1%
skanowanie z ADF oraz szyby
• skan do email
• skan do zasobu sieciowego
• skan do PC (USB)
minimum 80 stron A4 na minutę w rozdzielczości 300 dpi
w kolorze
Podstawa na kółkach, dedykowana do oferowanego
modelu, dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i
kształtem do oferowanego urządzenia
Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10
urządzenie należy wyposażyć w komplet tonerów o
maksymalnej dostępnej wydajności (pojemności) dla
oferowanego urządzenia
60 miesięcy, serwis sprzętu w miejscu użytkowania
urządzenia
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Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dostarczyć sprzęt do siedziby
Zamawiającego, zamontować, skonfigurować i uruchomić urządzenia w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego. W celu weryfikacji poprawnej instalacji urządzeń
Wykonawca zobowiązany jest do testowej prezentacji urządzeń drukując, skanując
i kopiując dokumenty w każdym obsługiwanym przez urządzenia formacie papieru oraz
trybie skanowania/drukowania/kopiowania.
Miejsce instalacji sprzętu:
•
•

Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5;
Starostwo Powiatowe w Ostródzie oddział zamiejscowy w Morągu, ul. 11 Listopada 9.
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