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SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ – FORMULARZ CENOWY 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj artykułu 

Sprzęt/program proponowany 
przez Wykonawcę 

Ilość 
/ 

jedn. 
m. 

Cena 
jednostkowa 

netto 

Wartość 
Netto 

Stawka 
podatku 

VAT 

Kwota 
podatku 

VAT 

Wartość 
brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Laserowe kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4  o parametrach nie 
gorszych niż wyspecyfikowano: 
Standardowe języki drukowaniaHP PCL 6,HP PCL 5, Postcript Level3, PDF 
(wer. 1.7) 
Prędkość drukowania i kopiowania A4 w kolorze i w czerni do 30/31 str./min 
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,89 cm 
Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy 
Podajnik 2 na 250 arkuszy 
Odbiornik papieru na 250 arkuszy 
Automatyczne drukowanie, kopiowanie i skanowanie dwustronne 
Wbudowany interfejs sieci Ethernet 10/100 
Wbudowana pamięć 256 MB 
Wbudowany skaner płaski 
Dwustronne automatyczne skanowanie z podajnika 
Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy 
Przy skanowaniu z ADF max. rozdzielczość optyczna 300x300 dpi (w kolorze i 
czerni) 
Przy skanowaniu z szyby max. Rozdzielczość optyczna 1200x1200 dpi (w 
kolorze i czerni) 
Skanowanie do wiadomości e-mail ze sprawdzaniem adresu e-mail LDAP 
Wbudowany faks 33,6 kb/s 
Port USB 2.0 
Apple AirPrint 
Szybkość procesora minimum 800 MHz 
Rozdzielczość druku w czerni do 600x600 dpi 
Rozdzielczość druku w kolorze do 600x600 dpi 
Wydajność tonerów dla czerni 11000 stron 
Wydajność tonerów dla kolorów 6000 stron 
Gwarancja: 12 miesiący 

 10 
szt. 

     

2 Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (druk w czerni) 
Drukowanie, kopiowanie i skanowanie 
Prędkość drukowania do 60 stron A4 na minutę 
Prędkość kopiowania w czerni A4 maks 60 kopi/min 
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów 250 arkuszy, obsługa 
nośników do formatu A3 
Kolorowy graficzny wyświetlacz o przekątnej ekranu 20,3 cm (tj. 8 cali) z 
interfejsem dotykowym 

 1 szt.      



Załącznik nr. 1 do SIWZ 

2 
 

Rozdzielczość druku w czerni max 1200x1200 dpi ze zmniejszoną prędkością 
Podgląd dokumentu przed skanowaniem (z pozycji panelu urządzenia) 
Prędkość wydruków do 60str/min (A4) 
Prędkość skanowania do 240 str/min (w trybie dwustronnym A4) 
Skanowanie do SharePoint 
Wbudowany firewall 
Wbudowany moduł OCR 
Wysuwana klawiatura 
Możliwość wgrania logo na panelu urządzenia 
Wysyłanie zaszyfrowanego pliku z pozycji sterownika 
Szyfrowany pdf 
2 podajniki papieru na min. 520stron (A3/A4) 
Dodatkowy podajnik papieru na min. 2000 stron (A4) 
Zewnętrzny sorter+zszywacz 
Zamontowane min. 2 dyski twarde, min. 320GB każdy. 
Szybkość procesora 1,2 Ghz 
Praca w sieci wbudowany interfejs 10/100/1000T Gigabit Ethernet 
Zgodność z AirPrint 
Wydajność tonera dla czerni 69000 stron 
Gwarancja: 12 miesiący 

3 RAZEM: X X X ………………… X ….…………… ………………….. 

 
 
 

1. W niniejszym załączniku do SIWZ  prosimy wypełnić kolumny: 3, 5, 6, 7, 8 i 9 dla poz. 1,2 natomiast w poz. 3 prosimy wypełnić kolumny 6,8 i 9. 
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w Załączniku do SIWZ „Wykaz zamawianych urządzeń – formularz cenowy"   

jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  
3. Wymaganie konkretnego asortymentu urządzeń wynika z dotychczas zastosowanych rozwiązań. 
4. W przypadku potrzeby wstępnej rejestracji zamawianych urządzeń, licencji, Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji, potrzebnych do 

przeprowadzenia procesu rejestracji. 
 


