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Załącznik Nr 3 do
Zaproszenia do złożenia oferty

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZAMÓWIENIA
Część II – wyposażenie cyfrowe
dotyczy: dostawa wyposażenia multimedialnego i cyfrowego do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej
Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.
L.P.

Wyszczególnienie
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Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe (kopiowanie,
skanowanie, drukowanie) TYP 1:

Wartość Stawka
Jedn. Ilość Cena jedn.
netto PLN podatku
miary szt. netto PLN
(kol. 4x5) VAT
3
4
5
6
7

Funkcja kopiowania:

1.

Proces kopiowania: Elektrostatyczne kopiowanie
laserowe
System tonera: Toner polimeryzowany
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni i kolorze co
najmniej (kopii/min.) 22
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni i kolorze co
najmniej (kopii/min.) 14
Prędkość w dupleksie A4 w czerni i kolorze co
najmniej (kopii/min.) 22
Maksymalny czas nagrzewania (sek.) 30
Maksymalny czas pierwszej kopii / wydruku w czerni
(sek.) 7
Maksymalny czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze
(sek.) 10
szt.
Minimalna rozdzielczość kopiowania (dpi) 600x600
Format oryginału A5-A3
Skalowanie co najmniej 25-400% (w kroku co 0,2%);
Automatyczne skalowanie.
Funkcje kopiowania:
Stemplowanie, ochrona kopii, rozdział, dodawanie
okładek i przekładek, pamięć ustawień prac, tryb
plakatu, powtarzanie obrazu, nakładki, znaki wodne,
kopiowanie dokumentów tożsamości, automatyczne
kopiowanie dwustronne.
Funkcja drukowania:
Minimalna rozdzielczość drukowania (dpi): 600x600
Minimalna prędkość CPU kontrolera: 600 MHz
Język opisu strony: PCL 6, PostScript 3, XPS
Współpraca z systemami operacyjnymi: Windows XP
(32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64),
Windows Server 2003 (32/64), Windows Server
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2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64),
Windows Server 2012 (64), Macintosh OS X 10.x
Unix, Linux, Citrix.
Funkcje drukowania: drukowanie dokumentu na
różnych mediach, drukowanie dokumentu w trybie
jednostronnym i dwustronnym, bezpośredni druk
plików TIFF, XPS, PDF, DOCX, XLSX, PPTS,
programowanie prac, nakładki, znaki wodne, ochrona
kopii.
Funkcja skanowania:
Prędkość skanowania w czerni i kolorze co najmniej
(skan./min.) 80
Rozdzielczość minimalna skanowania (dpi) do
600x600,
Tryby skanowania: Skanowania na adres e-mail,
skanowanie do SMB, skanowanie do FTP,
skanowanie do skrzynki (HDD), skanowanie do USB
skanowanie sieciowe TWAIN.
Formaty plików: JPEG, TIFF, PDF
W zakresie skrzynek użytkownika:
Rodzaje skrzynek: Publiczna, Personalne (z hasłem
lub autoryzacją), Grupowe (z autoryzacją), Wydruk
poufny
Funkcjonalność skrzynek użytkownika: Ponowny
wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie
(email/FTP/SMB i Faks).
W zakresie systemu:
Pamięć systemu (GB) co najmniej 2
Dysk twardy (GB) co najmniej 250
Interfejsy: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T
Ethernet, USB 2.0 lub nowszy.
Protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX;
NetBEUI; AppleTalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatyczny podajnik dokumentów co najmniej:
Do 100 oryginałów A5-A3; w zakresie minimum 40163 g/m²
Rozmiar papieru minimum: A5 - A3
Gramatura papieru co najmniej w zakresie (g/m²) 60300 g/m²
Podajniki papieru co najmniej: Podajnik 1: 500
arkuszy, A5-A3, 60-250 g/m², Podajnik 2: 500
arkuszy, A5-A3, 60-250 g/m², Podajnik ręczny: 150
arkuszy, A6-A3, własny format, baner, 60-300 g/m²
Automatyczny druk dwustronny: A5-A3
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków
co najmniej 80 000
Minimalna wydajność toneru Black (przy 5% zadruku
A4) 25000 kopii/wydruków
Minimalna wydajność toneru CMY (przy 5% zadruku
A4) 22000 kopii/wydruków
Wydajność sekcji obrazowania BLACK co najmniej
70000 kopii/wydruków
Wydajność sekcji obrazowania CMY co najmniej
50000 kopii/wydruków
Wydajność sekcji utrwalania co najmniej 600000
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kopii/wydruków
Bezpieczeństwo Filtrowanie adresów IP
Obsługa protokołów komunikacyjnych SSL2, SSL3 i
TSL1.0, Obsługa IPsec, IEEE 802.1x, Autoryzacja
użytkownika, Zapis autoryzacji, Wydruk poufny,
Nadpisywanie dysku twardego, Szyfrowanie dysku
twardego, Automatyczne czyszczenie danych i
pamięci.
Dodatkowe wyposażenie: Szafka na kółkach pod
kserokopiarkę
Zasilanie: 230 V / 50Hz
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Skaner Typ 1:
● Typ skanera: kolorowy, płaski
● Element skanujący: CCD lub równoważny
● Rozdzielczość skanowania: min. 6.400dpi
(poziomo i pionowo)
● Rozdzielczość optyczna: min. 6400x9600dpi
● Gęstość optyczna: 4 Dmax
● Interfejs: USB 2.0 lub nowszy
● Obszar skanowania: min. 216x297mm
(poziomo i pionowo)
● Obsługiwane klisze: 35mm klisza filmowa:
4x6 klatek, 35mm klisze w uchwytach:
12 klatek: 120/220 - średni format (maks.
6x20cm), 2 klatki: 5"x4", 2 klatki: 203x254mm
z wykorzystaniem prowadnicy obszaru kliszy
● Głębia kolorów: min. 48 bit
● Poprawianie obrazu, redukcja ziarna, usuwanie
pyłków, derasteryzacja z optymalizacją
struktury, korekta odcienia za pomocą
histogramu, narzędzie palety kolorów do łatwej
korekty barw, korekcja podświetlenia,
przywracanie kolorów, usuwanie efektu mory
za pomocą optymalizatora do dokumentów,
technologie Digital ICE (dla klisz i zdjęć)
● Kompatybilny system operacyjny: Mac
OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 8
● Przystawka do skanowania filmów 35mm: Tak
● Oprogramowanie do wspomagania skanowania, do edycji
grafiki rastrowej

szt.
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Skaner Typ 2
● Typ skanera: kolorowy, płaski, skaner graficzny
● Źródło światła: świetlówka ksenonowa
● Rozdzielczość skanowania: min. 2400x4800dpi
(poziomo x pionowo)
● Gęstość optyczna: min. 3,8 Dmax
● Interfejs: USB 2.0 lub nowszy
● Formaty papieru: min. A3, A4, A5, B4, B5
szt.
1
3 ● Obszar skanowania: min. 310x437mm
(poziomo i pionowo)
● Prędkość skanowania: min. 7s/stronę dla
rozmiaru A4, przy rozdzielczości 200dpi min.
monochromatyczny 2,7ms/wiersz - Kolor:
8ms/wiersz
● Formaty edycji: skan do JPEG, TIFF, PDF
● Głębia kolorów minimum: wejście - 16 Bit
Kolor/16 Bit monochromatyczny, wyjście – 48
Bit Kolor/48 Bit monochromatyczny
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● Kompatybilne systemy operacyjne dla PC: Mac
OS 10.5.8 lub nowszy, Windows 7, Windows 8
● Oprogramowanie wspomagające skanowanie
i edycję grafiki rastrowej

RAZEM NETTO
KWOTA PODATKU VAT
RAZEM BRUTTO
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