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Załącznik nr 1 b 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 
 
Urządzenie wielofunkcyjne 
 
Specyfikacja techniczna 
 
 
 
Lp.  

Zakres 
Minimalne parametry 

oferowanych urz ądzeń 

Parametr w oferowanym 
urządzeniu  

 
 

Szczegółowy opis 
oferowanych parametrów w 
tym nazwa/typ  podzespołu i 

producent  
 

Uwaga nale ży poda ć 
dokładne warto ści 

parametrów oferowanego 
sprz ętu (Zamawiaj ący nie 
dopuszcza zapisów typu: 

„zgodnie z SIWZ”, „spełnia” 
czy „tak”). 

1. Typ Drukarka monochromatyczna 
laserowa ze skanerem i 
kopiarką.  

 

2. Pamięć Zainstalowana minimum 256 
MB 

 

3. Format papieru A4  

4. Rozdzielczość 
druku 

Min. 1200/1200dpi  

5. Skaner Skanowanie w rozdzielczości 
600x600 dpi w kolorze 

 

6. Normy i 
standardy/jakość 
wykonania 

Sprzęt jest produkowany 
zgodnie z normami ISO 9001 
lub równoważnymi (załączyć 
dokument potwierdzający 
spełnienie wymogu) 

 

7. Dodatkowe 
wymagania 

Złącze USB 

Złącze Ethernet 
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Dupleks automatyczny 

Dwa podajniki papieru: 

1. Podajnik papieru 
(zamykana szuflada) na min. 
250 arkuszy 

2. Dodatkowy podajnik 
uniwersalny na min. 50 
arkuszy lub  podajnik  papieru 
(zamykana szuflada) na min. 
250 arkuszy 

8. Gwarancja Minimum 36 miesięcy  

9. Dodatkowe 
wymagania 

Na wyposażeniu oryginalny 
toner(tonery) umożliwiające 
wydruk 7500 stron 

Możliwość wyboru 
programowo podczas wydruku 
źródła papieru ( podajnik 
uniwersalny lub podajnik) bez 
konieczności usuwania 
papieru z któregokolwiek 
podajnika 

Drukarka ma posiadać opcję 
wyposażenia  w drugi podajnik 
papieru (zamykana szuflada) 
na min. 250 arkuszy  
 
Obsługiwane systemy: 
Windows 7, Windows 7 x64, 
Windows Vista, Windows Vista 
x64, Windows Server 2008, 
Windows Server 2008 x64, 
Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012, 
Windows Server 2012 R2 
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Powyższe warunki stanowi ą dolne wymagania odcinaj ące, tj. Wykonawca mo że 

zaproponowa ć dostaw ę urządzeń o parametrach lepszych ni ż określone w niniejszym 

załączniku. Nie spełnienie minimalnych wymaga ń spowoduje odrzucenie oferty. Brak 

opisu b ędzie traktowany jako brak danego parametru w oferow anej konfiguracji 

urządzenia. 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i 

będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 

Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie spełnia minimalne wymogi techniczne 

określone powyżej. W celu potwierdzenia spełnienia tych wymagań przedkładamy: 

 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………… 

Data i podpis 


