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Załącznik nr 1a do siwz 

………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 

INFORMACJA 

Ja (My), niŜej podpisany (ni) …………………………………………………………….. 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
……………………………………………………………………………………………….. 

(pełna nazwa wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………………….. 
(adres siedziby wykonawcy) 

 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
„Dostawę przenośnych rejestratorów danych drukujących na bezprzewodowych drukarkach 
termicznych wraz z urządzeniami do ładowania kaŜdego zestawu jednocześnie i 
oprogramowaniem dla strefy płatnego parkowania w Szczecinie” 
Przedstawiamy informację o parametrach i cechach oferowanych urządzeń: 
I.  Przenośny rejestrator danych  12 sztuk 

 
Oferowany model ……………………………………………………………………………………… 
Producent ……………………………………………………………………………………………… 

Lp. 
Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry i cechy  Oferowane parametry i cechy ** 

1. Procesor 

Jeden procesor dedykowany do pracy w urządzeniach 
mobilnych, uzyskujący w teście Q-Bench Pro wynik 
co najmniej 300 Q-score.* 
(naleŜy podać producenta i model oferowanego 
procesora) 
 

 

2. Klawiatura  
Podświetlana, alfanumeryczna, osobne klawisze 
literowe i numeryczne. 

 

3. Wyświetlacz  

Ekran kolorowy, dotykowy, o przekątnej min. 3,7 
cala, max 5 cali o rozdzielczości VGA 480x640 pix, 
czytelny w świetle słonecznym. 

 

4. Zasilanie  

Wbudowany wymienny akumulator litowo – jonowy 
bez efektu pamięci, musi zapewniać cały dzień pracy 
– minimum 8 godzin w warunkach zimowych (temp. 
– 10oC) 

Wbudowana wymienna bateria podtrzymująca pamięć 
na czas wymiany baterii głównej. 

 

5 Pamięć  
Minimum 256 MB RAM i 1024 MB Flash  
Złącza wewnętrzne kart pamięci SD i CF. 

 

6. Komunikacja  

Wbudowane radio Bluetooth Class II, ver.2,0 z EDR 
 
Wbudowane radio UMTS/EDGE/GPRS do 
komunikacji z serwerem zamawiającego – dotyczy 5 
sztuk zamawianych przenośnych rejestratorów 
danych  
 
Wbudowane radio EDGE/GPRS do komunikacji z 
serwerem zamawiającego – dotyczy 7 sztuk 
zamawianych przenośnych rejestratorów danych  
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7. Waga Nie więcej jak 650 g   

8. 
Odporność na 
upadek  

Wytrzymały na upadek z co najmniej 1,5 m na beton 
dowolną krawędzią, stopień ochrony IP65, IEC 60529  

 

9. 
Odporność na 
warunki 
atmosferyczne 

- Temperatura pracy od – 200 C do + 500C 
-praca w wilgotności od 5% do 95% bez kondensacji  

 

10. 
MoŜliwość 
rozszerzenia 

MoŜliwość rozbudowy w późniejszym czasie przez 
zamawiającego bez utraty gwarancji o dodatkowe 
moduły wewnętrzne , w szczególności o kamerę i 
GPS 

 

Oprogramowanie:  
11 

System 
operacyjny 

Zainstalowany system operacyjny MICROSOFT 
Windows CE5 

 

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 42 
miesiące. Gwarancja podlega wydłuŜeniu o okres 
przebywania sprzętu w serwisie. 

 

Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty części 
zamiennych, materiałów. 

 

12. 
Warunki 
gwarancji i 
serwisu 

Wykonawca posiada na terenie Polski serwis 
autoryzowany przez producenta. 
Podać nazwy i adresy firm serwisowych 
 
- serwis gwarancyjny, 
 
- serwis pogwarancyjny  

 

Karta gwarancyjna, instrukcje w języku polskim, 
właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku 
polskim (w tym aktualny certyfikat producenta 
wystawiony dla polskiego autoryzowanego serwisu). 

 

13. 
Wymagane 
dokumenty CE lub inny dokument dopuszczający urządzenia do 

stosowania 
 

*naleŜy podać producenta i model oferowanego procesora 
Zamawiający zastrzega sobie, iŜ w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca na 
wezwanie zamawiającego dostarczy oprogramowanie testujące, porównywalny zestaw oraz dokładny opis uŜytych 
testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia.  
 

  II. Bezprzewodowa drukarka termiczna   12 sztuk 

 
Oferowany model ……………………………………………………………………………………… 
Producent ……………………………………………………………………………………………… 

Lp. 
Nazwa 
komponentu 

Wymagane minimalne parametry 
Oferowane parametry i cechy** 

1. Rozdzielczość  Nie mniej niŜ 200dpi  

2. Metoda druku 
Wydruk na papierze 57 mm, maksymalna 
szerokość wydruku 48 mm 

 

3. Pamięć  Minimum 1 MB SRAM i 4 MB Flash  

4. 
Komunikacja 
bezprzewodowa 

WyposaŜona w radio Bluetooth Class II, 
ver.2,0 

 



 3 

5. Zasilanie  

Wbudowany wymienny akumulator litowo – 
jonowy bez efektu pamięci, zapewniający cały 
dzień pracy – minimum 8 godzin w warunkach 
zimowych (temp. -10oC) 

 

6. Odporność na upadek  
Gumowe odbojniki zwiększające odporność na 
upadek, zintegrowane z obudową drukarki 

 

7. Inne 

Urządzenie musi współpracować z 
przenośnymi rejestratorami danych i 
oprogramowaniem AXED WEZWANIA 
(aplikacja do wystawiania zawiadomień o nie 
uiszczeniu opłat za parkowanie w strefie 
płatnego parkowania), uŜywanym przez 
zamawiającego 

 

Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 
42 miesiące. 
Gwarancja ulega wydłuŜeniu o okres 
przebywania sprzętu w serwisie.  
Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty części 
zamiennych, materiałów. 

Wykonawca zapewnia serwis na terenie Polski. 
Podać nazwy i adresy firm serwisowych 
 
- serwis gwarancyjny, 
 

9. Warunki gwarancji i serwisu 

- serwis pogwarancyjny 

 

10.  Wymagane dokumenty 
Karta gwarancyjna, instrukcje w języku 
polskim, znak CE lub inny dopuszczający 
urządzenie do stosowania.  

 

 

  III. Licencja oprogramowania do wystawiania wezwań - 12 sztuk 

 
Oferowane oprogramowanie……………………………………………………………………………………… 
Producent ……………………………………………………………………………………………… 
Lp. Oprogramowanie Wymagane minimalne parametry i cechy  Oferowane parametry i cechy ** 

1. Funkcje 

Wykonawca udzieli zamawiającemu licencje na 
oprogramowanie do wystawiania zawiadomień o nie 
uiszczeniu opłat za parkowanie w strefie płatnego 
parkowania.  
 
Wydrukowane zawiadomienie powinno zawierać: 
 
• nr inspektora kontrolującego, 
• niepowtarzalny nr zawiadomienia, 
• godzinę i datę wystawionego zawiadomienia, 
• markę , nr rejestracyjny pojazdu i ulicę 
• edycję pola - uwagi dodatkowe i podpis kontrolera, 
• informacje o adresie i tel. biura strefy płatnego 
parkowania, 
• informacje o sposobie uregulowania opłaty 
dodatkowej. 
 
Licencja musi być udzielona dla 12 szt. zamawianych 
przenośnych rejestratorów danych.  
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Oprogramowanie musi współpracować z 
oprogramowaniem obecnie zainstalowanym na 
serwerze zamawiającego (AXED WEZWANIA). 
 
Oprogramowanie musi komunikować się „online”  
z serwerem zamawiającego.  
 

2. Inne 

Oprogramowanie musi działać na systemie 
operacyjny MICROSOFT Windows CE5. 
 
Oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne  
z zamawianymi przenośnymi rejestratorami danych 
oraz z bezprzewodowymi drukarkami termicznymi. 

 

 

 

 

………………….,dnia ……….                                                        ……………………… 

(podpis(y) osób uprawnionych do 
reprezentacji wykonawcy) 

 

 

**Uwaga! W kolumnie „Oferowane parametry i cechy” naleŜy podać pełny opis elementu, parametru. Nie 
dopuszcza się pozostawiania pustych miejsc opisowych lub innych sposobów potwierdzania (np. „+”, „OK” i itp.) 

Nie spełnienie wymaganych parametrów /warunków spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie parametry /warunki 
graniczne muszą być spełnione łącznie. 

 


