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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
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L.p. Nazwa Ilość 
Minimalne wymagania Zamawiającego stawiane 

urządzeniu 

Oferowany przez 
Wykonawcę sprzęt 

spełniający 
wymagania 
techniczne 

(Producent / 
Marka/ Model /Typ) 

1. 

Skaner  szybki, 

niewielki, kolorowy 

skaner sieciowy 

opracowano pod 

kątem zwiększenia 

wydajności i 

uproszczenia 

procesu 

udostępniania 

informacji oraz 

bezpieczne 

przesyłanie 

informacji za 

pośrednictwem 

sieci. 

 

1 szt. 

Skaner  sieciowy  z  podajnikiem 
dokumentów 

 Czujnik odczytu dokumentów: 1-liniowy 

czujnik CMOS CIS 

 Rozdzielczość optyczna minimum: 600dpi, 

 Źródło światła: Diody LED RGB 

 Strona skanowania: jednostronnie / 

dwustronnie /  pominięcie pustej strony / folio 

 Interfejs: złącze LAN 10Base-T/100Base-TX 

 4 złącza USB 2.0 do podłączenia pamięci, 

klawiatury i myszy 

 Panel operacyjny: wyświetlacz LCD TFT o 

przekątnej 8,4” (800 x 600) z panelem 

dotykowym 

 Waga: nie więcej niż 4,0 kg 

 Zasilanie: Prąd zmienny, 100–240 V (50/60 

Hz) 

 Wymiary: Taca zamknięta: 310 (szer.) x 161 

(gł.) x 215 (wys.) mm  (± 10mm)Taca 

otwarta: 

              310 (szer.) x 297 (gł.) x 565 (wys.) mm, (±  

             10mm) 

 Zużycie energii: skanowanie: nie więcej niż 

30 W, tryb oszczędzania energii: nie więcej 

 



niż 1 W, urządzenie wyłączone:  nie więcej 

niż 0,5 W 

 Warunki pracy: temperatura pracy:10–32,5 

°C, wilgotność: 20–80% wilgotności 

względnej, zgodność z przepisami dot. 

ochrony środowiska 

 Wymagania dyrektywy RoHS i oznaczenie 

ENERGY STAR. 

 Szybkość skanowania: 
- A4 pionowo, nie mniej niż 200 dpi, 

- czerń i biel: nie mniej niż 30 str./min; nie 

mniej niż 60 obrazów/min, 

- skala szarości: nie mniej niż 30 str./min; nie 

mniej niż 56 obrazów/min, 

- kolor: nie mniej niż 25 str./min; nie mniej 

niż 25 obrazów/min. 

 Właściwości dokumentów: 
- szerokość: 50,8–216 mm, 

- długość: 53,9–355,6 mm, 

- gramatura: podawanie automatyczne: 52–

209 g/m
2
 (0,06–0,25 mm), 

 tryb ręczny: 40–209 g/m
2
 (0,05–0,25 mm), 

-obsługa kart z tłoczonymi znakami), 

-tryb długiego dokumentu: maks. 1000 mm, 

-separacja papieru: rolka zwrotna, 

-pojemność podajnika: nie mniej niż 50  

arkuszy (80 g/m2). 

 Tryb wyjściowy: 
-tryb: Czerń i biel, rozpraszanie błędów, 

zaawansowane poprawianie tekstu (II), 256-

poziomowa skala szarości (8-bitowa), 24-

bitowa głębia kolorów, automatyczne 

wykrywanie kolorów, 

-rozdzielczość wyjściowa: 100 x 100 dpi, 150 

x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 

x 400 dpi, 600 x 600 dpi. 

 Cechy produktu: 
-korekcja przekosu, automatyczne 

rozpoznawanie wielkości dokumentu, 

rozpoznawanie kierunku tekstu, obracanie 

obrazu, usuwanie kolorów (RGB) / 



wzmacnianie (RGB), zapobieganie 

prześwitywaniu / usuwanie tła, skanowanie 

folio, własne nazwy plików, tworzenie 

własnych plików indeksu. 

 Funkcje: 
- skanowanie do folderu: obsługiwany 

protokół: SMB, 

- skanowanie do wiadomości e-mail:          - -

obsługiwany protokół: SMTP, 

- uwierzytelnianie SMTP: obsługiwane, 

-obsługiwane serwery: MS Exchange 

Server, Sendmail, Postfix, Lotus, 

-Domino Server, 

-skanowanie do serwera FTP: obsługiwany 

protokół: FTP, 

-obsługiwane serwery FTP: IIS, ProFTPD, 

VSFTP, 

-skanowanie do faksu: Za pośrednictwem 

serwera i usługi FAX (SMTP), 

- skanowanie do drukarki: Za pośrednictwem 

usługi ScanFront Extended Service, 

- skanowanie do pamięci USB: Obsługiwane 

systemy plików: FAT16/FAT32. 

 Uwierzytelnianie użytkownika: 
- uwierzytelnienie z poziomu urządzenia, 

- uwierzytelnienie z poziomu serwera: proste 

/ Active Directory. 

 Dołączone oprogramowanie: 
-dodatkowe oprogramowanie oraz sprzęt nie 
są wymagane 

 Materiały eksploatacyjne: 
- wymienny zestaw rolek. 

 Zalecany dzienny cykl pracy: 
- nie mniej niż 3000 skanów/dzień. 

 

 

Oświadczamy, że oferowane przez nas urządzenie, wyszczególnione powyżej, posiada deklarację 
zgodności CE. 

 

……..……………………………………………….  
(podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych  

do występowania w imieniu wykonawcy) 


