
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa 24 sztuk urządzeń kopiujących w okresie od 
01.02.2016r. – 31.01.2017r. wg poniżej wskazanych parametrów:

a) 19 sztuk urządzeń kopiujących monochromatycznych
-szybkość kopiowania minimum 16 kopii/min. A4-A3,
-rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi,
-zoom:25-400%, co 1%,
-czas nagrzewania około 30 sekund,
-pojemność kasety co najmniej 250 arkuszy papieru,
-rozmiar papieru:A4-A3,
-interfejs: USB 2,0,
-automatyczny podajnik dokumentów,
-miesięczna liczba kopii około 2 200 sztuk wykonanych przez jedno urządzenie,
-opcja skanera i drukarki sieciowej na wybranych urządzeniach (5 urządzeń),
-miesięczna liczba skanów około 200 sztuk wykonanych przez jedno urządzenie,
-możliwość wyboru skanowania: dokumentu jednostronicowego, wielu stron do pojedynczego 
pliku, wielu stron do osobnych plików. Tryb skanowania: sieciowy TWAIN, skan do SMB, skan 
do skrzynki użytkownika, skan do e-mail, skan do USB. Format plików: JPEG, TIFF, PDF.

b) 1 urządzenie kopiujące monochromatyczne:
-szybkość kopiowania co najmniej 35 stron na min. A4, 16 stron na min.A3,
-czas nagrzewania około 20 sekund, 
-rozmiar papieru: -A5R-A3,  
-automatyczny podajnik boczny: A5R-A3,
-pojemność kasety co najmniej 2x550 arkuszy papieru + podajnik ręczny -100 arkuszy,
-dupleks automatyczny A5R-A3,
-rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi,
-automatyczny podajnik dokumentów,
-miesięczna liczba kopii około 10 000 sztuk wykonana przez urządzenie,
-miesięczna liczba skanów około 200 sztuk wykonana przez urządzenie,
-możliwość druku i zapisu z/na pamięć masową.

c) 4 sztuki urządzeń kopiujących w kolorze – 1 urządzenie formatu A4, 3 urządzenia formatu
A5R - A3: 
-proces kopiowania elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni,
-prędkość druku/kopiowania A4/A3 w czerni i kolorze co najmniej 20 str./min.,
-czas nagrzewania około 30 sekund,
-rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi,
-automatyczny podajnik dokumentów,
-dupleks automatyczny,
-opcja skanera i drukarki sieciowej,
-przybliżona  miesięczna  liczba  wykonanych  kopii  na  1  urządzeniu:  4000  kopii  w  kolorze
czarnym, 1500 kopii kolorowych,
-miesięczna liczba skanów około 400 sztuk wykonanych przez jedno urządzenie,
-możliwość wyboru skanowania: dokumentu jednostronicowego, wielu stron do pojedynczego
pliku, wielu stron do osobnych plików. Tryb skanowania: sieciowy TWAIN, skan do SMB, skan
do skrzynki użytkownika, skan do e-mail, skan do USB. Format plików: JPEG, TIFF, PDF.

Szacunkowa przybliżona (+/-) liczba wykonywanych na urządzeniach kopii i skanów w okresie
jednego miesiąca wynosi około 76 000 sztuk kopii i 1500 sztuk skanów. 


