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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  
 

1. Przedmiot zamówienia: 

zakup i dostawa sieciowych skanerów dokumentów na potrzeby realizacji zadań Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w ramach PO WER 
 
W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3 sztuk fabrycznie 
nowych, kompletnych i sprawnych, sieciowych skanerów dokumentów spełniających określone poniżej 
minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. 
 

Lp Parametry Wymagane 
1.  Typ urządzenia Sieciowy skaner dokumentów z podajnikiem arkuszy 

2.  Dopuszczalne dzienne 
obciążenie 

Minimum 3000 skanów/dzień 

3.  Miejsca docelowe 
skanowania 

Co najmniej poniższe: 

 Skanowanie do folderu (SMB) 

 Skanowanie do e-mail (SMTP) 

 Skanowanie do FTP (FTP) 

 Skanowanie do drukarki 

 Skanowanie do pamięci USB 

4.  Uwierzytelnianie 
użytkowników 

Co najmniej poniższe: 

 uwierzytelnianie urządzenia 

 uwierzytelnianie Active Directory 

5.  Funkcje specjalne Co najmniej poniższe: 

 Przesyłanie wiadomości e-mail do użytkownika, 

 Korekta przekosu 

 Wykrywanie podwójnych stron 

 Pomijanie pustych stron 

 Tryb folio 

6.  Tryby skanowania  Co najmniej poniższe: 

 jednostronnie,  

 dwustronnie,  

 kolor,  

 256-poziomowa skala odcieni szarości,  

 czarno-biały(monochromatyczny) 

7.  Metoda podawania papieru Podajnik ADF 

8.  Pojemność podajnika ADF 
(A4 80g/m2) 

Minimum 50 kartek 

9.  Minimalny rozmiar kartki Minimum A8 (52x74mm) 

10.  Maksymalny rozmiar kartki Minimum A4 (210x297mm) 

11.  Szybkość skanowania stron  
z ADF, A4, 200dpi 

 Monochromatycznie: minimum 30 stron/min  60 obrazów/min 

 Kolor: minimum 25 stron/min   40 obrazów/min 

12.  Interfejsy  RJ-45  LAN minimum 10BASE-T/100BASE-T  

 USB minimum 3x2.0  (do podłączania pamięci USB, myszy, klawiatury, itp.) 

13.  Źródło światła Diody LED RGB (kolorowe) 

14.  Maksymalna rozdzielczość 
optyczna 

Minimum 600 dpi 

15.  Panel roboczy Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z panelem dotykowym, przekątna minimum 8”, rozdzielczość 
minimum 800x600 

16.  Oprogramowanie  Oprogramowanie pozwalające na zdalne zarządzanie i administrację urządzeniem. 

 Urządzenie nie wymaga do realizacji podstawowych funkcji żadnego dodatkowego 
oprogramowania na stacjach roboczych użytkowników. 

17.  Gwarancja  Minimum 1 rok gwarancji  

 Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy.  
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2. Zamówienie  realizowane jest w ramach projektu „Pomoc techniczna PO WER dla Dolnośląskiego 

Wojewódzkiego Urzędu pracy na rok 2016”  i  jest współfinansowane przez Unię Europejską ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

3. Termin realizacji zamówienia:   do 29 grudnia 2016r.  
 

4. Kryterium oceny ofert:  
 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty,  Zamawiający  przyjął  kryterium: „Cena  - 100%”. 
Najlepszą ofertą w rozumieniu powyższego kryterium będzie oferta spełniająca wymagania 
Zamawiającego o najniższej cenie.  


