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 Nazwa elementu, parametru 
lub cechy 

Wymagane minimalne parametry techniczne Parametry techniczne oferowanego urządzenia 

1  2 3 4 

1 
 

PRODUCENT 
……………………………………… 

/wpisać  nazwę producenta/ 

2 
 

MODEL 
……………………………………… 
/wpisać  nazwę modelu/ 

3 Wymagania ogólne 
Kompatybilność z posiadanym 
systemem wydruku 

- oferent uruchomi i skonfiguruje urządzenia do 
użytkowania w ramach posiadanego przez 
zamawiającego Sytemu wydruków Kayleigh Sharp – Job 
Accounting II. 
- urządzenie musi współpracować (pełna 
kompatybilność) z użytkowanym przez Zamawiającego 
systemem. Oferent dostarczy wszelkie wymagane 
urządzenia, okablowanie oraz niezbędne  licencje, tak 
by urządzenie było przygotowane do przyłączenia do 
użytkowanego przez Zamawiającego sytemu wydruku,  
zapewniając: 
- funkcjonalność wydruku podążającego, 
- możliwość przypisania karty zbliżeniowej do 
użytkownika z poziomu panelu sterowania urządzenia, 
- możliwość generowania statyk z przyłączonych do 
niego urządzeń (m.in. historia wydruków per 
użytkownik, ilość wydruków per urządzenie i per 
użytkownik itp.), 
- możliwość wyświetlenia użytkownikowi na 
wyświetlaczu urządzenia salda pozostałego do 
wykorzystania lub bieżącej kwoty wygenerowanych 
wydruków, 
- możliwość zablokowania podglądu dokumentów z 
HDD urządzenia, 
- możliwość ograniczenia podglądu dokumentów z HDD 
urządzenia tylko dla zalogowanego użytkownika, 
- możliwość ograniczenia dostępu dla użytkownika do 
wydruku z folderów sieciowych, 
- możliwość wyboru dokumentów do druku z poziomu 
panelu sterowania urządzenia,  
- możliwość wydrukowania wybranego dokumentu z 
opcją jednoczesnego usunięcia zadania z serwera. 
 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 



Pozostałe wymagania 

- pulpit zdalny do panelu sterowania urządzenia, 
- oferowane urządzenie będzie wyposażone w 
zintegrowany w obudowie czytnik kart zbliżeniowych 
RFID współpracujący z kartami użytkowanymi przez 
Zamawiającego - RFID 125khz, 
- oferowanie urządzenie zapewni możliwość 
identyfikacji użytkownika poprzez kody PIN, 
- oferowanie urządzenie zapewni możliwość 
identyfikacji użytkownika poprzez login i hasło,  
- oferowane urządzenie zapewni możliwość autoryzacji 
użytkownika poprzez wpisanie poświadczeń 
domenowych (LDAP/LDAP-SSL), 
- oferowane urządzenie zapewni identyfikację 
użytkownika poprzez (LDAP/LDAP-SSL) dzięki kartom 
zbliżeniowym. 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Instalacja urządzenia i 
konfiguracja oraz przyłączenie 
do systemu wydruku 

- oferent dostarczy, skonfiguruje i uruchomi urządzenia 
we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacjach: 
Warszawie przy Al. Solidarności 77 
Warszawie przy ul. Długa 23/25 
 
- oferent oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę 
techniczną oraz autoryzację producenta drukarki do 
świadczenia usługi uruchomienia i konfigurowania 
zaoferowanej drukarki w tym przyłączenia urządzenia 
do posiadanego przez Zamawiającego systemu wydruku 
(np. certyfikat producenta potwierdzający możliwość 
wykonania tej usługi) 
 
 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 



Przeznaczenie urządzenia 

- dostosowana do użytkowania na terenie  
Unii Europejskiej, 
- wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład 
urządzenia będą ze sobą kompatybilne i nie będą 
obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza 
sprzętu, w którym zaoferowane komponenty 
urządzenia będą pracowały na niższych parametrach niż 
opisywane w OPZ. 
 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Technologia drukowania Laserowa / kolor 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Szybkość wydruku 

prędkość drukowania w kolorze: 
-min. 30 stron na minutę A4 
prędkość drukowania w czarno-białym: 
-min. 30 stron na minutę A4 

Wyświetlacz LCD 
- dotykowy kolorowy ekran LCD o rozmiarze nie 
mniejszym niż 7 cali 
- oferowane urządzenie musi posiadać polski interfejs 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Format papieru - A6-A4 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* Gramatura papieru - 55-220 g/m2 z podajnika automatycznego, 

Pojemność papieru 
Zainstalowana kaseta gwarantująca możliwość 
załadowania jednocześnie: 
- min. 800 arkuszy A4 

Czas nagrzewania - nie więcej niż 50 sekund SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Pamięć 
- dysk twardy min. 250 GB 
- pamięć RAM min. 5 GB 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Sieć bezprzewodowa 
- IEE802.11 b/g/n 
- WPA2 PSK, WPA2 EAP 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Materiały eksploatacyjne 
- Oferent dostarczy urządzenie z kompletem 
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych o pełnej 
pojemności 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Rozbudowa 
 

- możliwość instalacji dodatkowych podajników papieru 
do pojemności sumarycznej min. 2400 arkuszy A4 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

4 
Funkcjonalność 

kopiarki 
Maksymalny rozmiar oryginału - A4 SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 



Czas uzyskania pierwszej kopii - nie więcej niż 7 sekund 

Rozdzielczość (dpi) 
- skanowanie: min. 600x600 
- druk: min. 600x600 

Zakres przeskalowania 
- 25-400, 
- Predefiniowane skale kopiowania 

5 
Funkcjonalność 

skanera 

Skaner 

 
- jednoprzebiegowy dwustronny 
- podajnik dokumentów dwustronnych o pojemności 
min. 150 arkuszy 
 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Metoda skanowania 
- skanowanie push (przez panel sterowania) 
- skanowanie pull (aplikacja zgodna z TWAIN) 

Prędkość skanowania 
- jednostronne: min. 100 stron A4/ minutę 
- dwustronne: min. 200 stron A4/ minutę 

Tryb skanowania 

 
- skanowanie do poczty e-mail (autoryzacja przez LDAP) 
- skanowanie do folderu sieciowego 
- skanowanie do pamięci USB 
 

Obsługiwane formaty plików 

 
TIFF, PDF, PDF/A, szyfrowany PDF, przeszukiwalny PDF, 
XLSX, DOCX, TXT, RTF 
 

6 
Funkcjonalność 

drukarki sieciowej 

Rozdzielczość (dpi) - 1200x1200, 600x600, 9600x600 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

Interfejsy 
- RJ45 1000Base-T, 
- USB 2.0 

Protokoły sieciowe TCP/IP (IPv4, IPv6), TLS 1.2 

Protokoły wydruku LPR, Raw TCP, POP3, HTTP, FTP, SMB,IPP, WSD 

Emulacja PDL Emulacja PCL6, Adobe PostScript 3 

Dostępne czcionki 
- min 80 czcionek PCL 
- min 100 czcionek Adobe PostScript 3 
 

7 Pozostałe 
Wsparcie dla systemów 
operacyjnych: 

Windows Server, 
Windows 10 
Mac OS X 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 



Wsparcie techniczne: 

Dostęp do aktualnych sterowników, realizowany 
poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu 
urządzenia lub numeru seryjnego urządzenia, na 
dedykowanej przez producenta stronie internetowej. 
Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji 
wymagania. 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 
 

Dokumenty: 
a) oferowane urządzenia posiadają deklarację zgodności 

CE (załączyć do oferty), 

 
SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

 

Warunki gwarancji: 

a) minimum 3-letnia gwarancja,  
Onsite, z prawem do zachowania dysku twardego (keep 
your hard drive) 

b) dostawca musi posiadać autoryzację producenta 
oferowanego urządzenia na serwis (załączyć do oferty) 

SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA* 

 
(*) - Wykonawca zobowiązany jest wskazać, czy oferowane urządzenie, spełnia, czy nie spełnia wymaganych parametrów (poprzez skreślenie jednego ze słów) 


