Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego znak: PSP1.262.4.2017
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE SPRZĘTU
w ramach Zapytania Ofertowego na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego w Stąporkowie.
Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania.
a) całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży
producentów na rynek polski;
b) całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dostawą),
c) całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne
producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres
36 miesięcy (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej);
Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego:
Sprzęt:
a) o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być
udzielona min. 3-letnia gwarancja (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej)
oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być
w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako
podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć
jednego dnia roboczego;
b) Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon
(w godzinach pracy Wnioskodawcy), fax., e-mail lub WWW (przez całą dobę);
Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń
dla dostarczanych rozwiązań
c) w przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu,
Wnioskodawca dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych
parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć
31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki;
d) Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, e-mail lub WWW)
w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją
dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Zamawiającego;

Obsługiwane formaty

1

Drukarka atramentowa

Urządzenie wielofunkcyjne

Technologia druku
Pojemność podajnika
papieru
Prędkość druku w czerni
(str./min)
Prędkość druku w
kolorze (str./min)
Rozdzielczość druku w
czerni (dpi)

100 x 150 mm
130 x 180 mm
A4
A5
A6
B5
C6 114 x 162 mm
DL 110 x 220 mm
koperty
atramentowa
kolorowa
20 arkuszy fotograficznych
100 arkuszy (standardowy)
33
15
5760 x 1440

Funkcje durum

druk na papierze fotograficznym

Obsługiwane systemy
operacyjne

Mac OS
Windows 10
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1

Komunikacja

Ethernet
WiFi
1x USB 2.0
1x RJ-45

Złącza
Skaner
Rozdzielczość optyczna
(dpi)

1200 x 2400

Gwarancja

24 miesiące

