Załącznik Nr 1 do Analizy rynku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Specyfikacja 1.1. – Skaner ręczny format dowolny
L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane parametry techniczne

1.

Zastosowanie

Skanowanie: zszytych akt, dokumentów na sesjach wyjazdowych

2.

Rozdzielczość skanowania

300x300 i 600x600 punktów na cal

3.

Nośniki danych

Dołączona karta pamięci o pojemności minimum 2 GB

4.

Szerokość skanowania

Minimum 212 mm

5.

Prędkość skanowania strony
A4

300x300 punktów na cal:
- mono maksimum 2 sekundy
- kolor maksimum 3 sekundy
600x600 punktów na cal
- mono maksimum 10 sekund
- kolor maksimum 14 sekund

6.

Format skanowanych plików

PDF, JPEG (JPG)

7.

Waga urządzenia z bateriami

Maksymalnie 250 gramów

8.

Wyświetlacz

Wbudowany wyświetlacz kolorowy umożliwiający podgląd
zeskanowanych dokumentów

9.

Oszczędzanie baterii

Wyłączenie urządzenia po maksymalnie 3 minutach bezczynności

10.

Zasilanie

Bateryjne lub akumulatorowe.
Ładowanie urządzenia poprzez port USB.

11.

Dodatkowe oprogramowanie
typu OCR

Umożliwiające konwersje zeskanowanego dokumentu do
formatów *.doc, *.xls. Polska wersja językowa. Licencja
bezterminowa.

13.

Gwarancja

12
miesięczna
gwarancja
świadczona
na
miejscu
u Zamawiającego. Czas reakcji – do godziny 15:00 następnego
dnia roboczego od zgłoszenia. Czas naprawy lub wymiany sprzętu
na nowy maksymalnie do godziny 15:00 trzeciego dnia roboczego
od zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane całodobowo.

Uwagi:
Uszkodzone nośniki danych pozostają u Zamawiającego.
Jeżeli którykolwiek z elementów przedmiotu zamówienia podczas trwania okresu gwarancji wymaga
przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta sprzętu Wykonawca wliczy je do ceny
oferty. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z przeglądów podczas
obowiązywania gwarancji.
Zamawiający nie dopuszcza zdalnej diagnostyki. Wszystkie czynności serwisowe, diagnostyczne
i naprawy gwarancyjne muszą być przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu.

Specyfikacja 1.2. – Skaner stacjonarny format dowolny
L.p.

Nazwa komponentu

Wymagane parametry techniczne

1.

Zastosowanie

Skanowanie:
dokumentów

zszytych

akt,

rozszytych

akt,

pozostałych

2.

Rozdzielczość skanowania
optyczna (mono i kolor)

Z szyby minimum 600x600 punktów na cal
Z podajnika ADF 600x600 punktów na cal

3.

Głębia kolorów

Mono minimum 256 poziomów
Kolor minimum 24 bity

4.

Dobowy cykl pracy

Minimum 500 stron

5.

Prędkość skanowania strony
A4

Minimum 40 stron na minutę w rozdzielczości 200x200 punktów
na cal

6.

Format skanowanych plików

PDF przeszukiwalny, JPEG (JPG)

7.

Rozmiar skanowanych
dokumentów z podajnika ADF

A4, A5, A6

8.

Pojemność podajnika ADF

Minimum 40 arkuszy o formacie A4 i gramaturze minimum 80
gramów na metr kwadratowy

9.

Przyciski na obudowie

Minimum 3 konfigurowalne

10.

Zintegrowane interfejsy

USB w wersji minimum 2.0

11.

Dodatkowe oprogramowanie
typu OCR

Umożliwiające konwersje zeskanowanego dokumentu do
formatów *.doc, *.xls. Polska wersja językowa. Licencja
bezterminowa.

12.

Gwarancja

12
miesięczna
gwarancja
świadczona
na
miejscu
u Zamawiającego. Czas reakcji – do godziny 15:00 następnego
dnia roboczego od zgłoszenia. Czas naprawy lub wymiany sprzętu
na nowy maksymalnie do godziny 15:00 trzeciego dnia roboczego
od zgłoszenia. Zgłoszenie będą przyjmowane całodobowo.
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