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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego  

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Oferowany sprzęt musi posiadać parametry nie gorsze niż podane w poniższym zestawieniu. 

 

Urządzenie wielofunkcyjne A3 – 1 szt. 

Parametr Minimalne wymagane parametry techniczne 

Format oryginału / kopii A6 - A3 

Prędkość 

druku/kopiowania 
22/22 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę 

Prędkość 

druku/kopiowania 
14/14 stron A3 czarno-białych/kolorowych na minutę 

Prędkość druku w trybie 

dwustronnym 
22/22 stron A4 czarno-białych/kolorowych na minutę 

Prędkość skanowania Do 45 obrazów A4 czarno-białych/kolorowych na minutę 

Rozdzielczość kopiowania 600/600 dpi 

Rozdzielczość 

drukowania 
1800/600 dpi 

Czas uzyskania pierwszej 

kopii 
Czarno-białej maks. 7 sek., kolorowej maks.8,5 sek. 

Czas nagrzewania 20 sekund od momentu włączenia urządzenia 

Kopiowanie wielokrotne 1-9999 kopii 

Pojemność dysku 

twardego 
250 GB 

Pamięć systemowa 2048 MB 

Zoom 25-400% w kroku co 0,1% 

Szybkość procesora 1,2 GHz 

Język opisu strony PCL6, PCL5c, PostScript3, XL 3.0, XPS 

Panel operatora Dotykowy, kolorowy, 7-calowy panel, komunikaty na ekranie w języku polskim 

Dupleks W standardzie 

Podajnik oryginałów 
Automatyczny, dwustronny na min. 100 arkuszy, skanowanie obrazu do 45 

obrazów/min. 

Druk banerowy TAK 

Podajnik ręczny Na min. 100 ark. A6-A3 papier o gramaturze 60-256 g/m2 
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Kasety na papier 
Papier w kasetach o gramaturze 60-256g/m2. 2 kasety na papier o łącznej 

pojemności 1000 arkuszy A4. 

Funkcja druku sieciowego 

a) Drukowanie pełno kolorowe 

b) Interfejsy: USB 2.0 (Hi-speed), Ethernet 10 Base-T/100Base-TX/ 1000BaseT 

c) Obsługa wszystkich aktualnych systemów Microsoft Windows™,  

Druk mobilny AirPrint/ Mopria 

Wbudowany czytnik NFC TAK 

Funkcja skanowania 

sieciowego 

a) Skaner kolorowy 

b) Skanowanie do: e-mail, FTP, SMB, sieciowe TWAIN, pamięci przenośnej USB, 

HDD, DPWS 

c) Typy plików: DOC / min. 500 skanów/miesiąc/, CSV, PDF, Kompaktowy PDF, 

Szyfrowany PDF, JPEG, TIFF, XPS, Kompaktowy XPS 

Tonery Urządzenie wyposażone w komplet tonerów: czarny o wydajności 24000 

wydruków przy 5% zadruku i kolory o wydajności 21000 wydruków każdy, przy 

5% zadruku. Tonery oryginalne producenta. 

Przetwarzanie 

dokumentów - OCR 

Oprogramowanie dołączone do każdego urządzenia musi umożliwiać 

pozyskiwanie treści z dokumentów papierowych i przetwarzać je do popularnych 

formatów edytowalnych takich jak CSV i DOC oraz przysłanie ich w formie 

elektronicznej do użytkowników, jako wiadomości email oraz do katalogów 

sieciowych. Zapis dotyczy minimum 500 zeskanowanych stron /miesiąc. 

Zarządzanie użytkownikami w/w systemu, funkcjami skanowania (email, 

katalog), silnik przetwarzający OCR musi znajdować się na zewnętrznym 

komputerze (serwerze). Wybór użytkownika, miejsca docelowego (katalog, mail) 

ma się odbywać z poziomu panelu urządzenia MFP. Oprogramowanie musi 

pozwalać na rozdzielenie zeskanowanych dokumentów po pustych stronach tzn. 

pojawienie się w skanowanym dokumencie pustych stron skutkować będzie 

rozdzieleniem tego dokumentu na osobne pliki. 

Gwarancja 24 miesiące producenta urządzenia. 

Urządzenie fabrycznie nowe, materiały eksploatacyjne producenta, fabrycznie 

nowe 

Dodatkowe wymagania Oferent musi posiadać certyfikaty techników potwierdzające wiedzę  

i uprawnienia do świadczenia serwisu i napraw oferowanego sprzętu. Oferent 

musi posiadać aktualny certyfikat autoryzacji wystawiony przez producenta. 

Oferent musi posiadać certyfikat  ISO 9001:2015 

 

Produkt musi zostać zainstalowany, zintegrowany i skonfigurowany zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego.  

 


