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Załącznik nr 1do SIWZ 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Ploter – drukarka wielkoformatowa* – 1 sztuka 

 
Producent ……………………………………….. Model ……………………………………. 
Spełniający niżej wymienione wymogi: 

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne  
parametry techniczne 

Parametry inne, 
równoważne               
lub wyższe** 

1. Prędkość druku 
70 sekund/strona, 40 wydruki                  
w formacie A1 na godzinę 

 

2. Rozdzielczość druku 1200x1200 dpi  

3. 
Standardowa pojemność 
pamięci 

256 MB 
 

4. Technologia druku 
termiczna, atramentowa lub 
pizoelektryczna atramentowa 

 

5. Typy atramentów 
barwnikowe (błękitny, purpurowy, 
żółty), pigmentowe (czarne) 

 

6. Obsługa nośników 
podajnik arkuszy, rolka podająca, 
podajnik wejściowy, automatyczna 
gilotyna 

 

7. 
Obsługiwane typy 
nośników 

papier typu bond i powlekany, 
papier techniczny, folia 
(przezroczysta i matowa), papier 
fotograficzny(satynowy, 
błyszczący, półbłyszczący, 
premium, polipropylen), papier 
samoprzylepny 

 

8. Gramatura nośników 
od 60 do 280 g/m2 – rolka 
 od 60 do 220 g/m2 – podajnik 
wejściowy 

 

9. Rozmiary nośników 

podajnik wejściowy: od 210 x 279 
do 330 x 482 mm, 
podawanie ręczne: od 330 x 482     
do 610 x 1897 mm, 
rolka: od 279 do 610 mm. 

 

10. Grubość nośnika do 0,3 mm  
11. Łączność USB, LAN/Ethernet, WiFi  

12. 
Obsługiwane systemy 
operacyjne 

Windows XP, Windows 7, 
Windows 8, Windows Server 
2003/2008 

 

13. Język drukowania HP PCL 3 GUI, JPEG  

14. Zużycie energii 

maksymalnie < 35 W 
(drukowanie), 
 <4,5 W (tryb oszczędzania 
energii),  
< 0,3 W (tryb czuwania) 
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15. Certyfikaty ENERGY STAR  
16. Gwarancja 12 miesięcy  

17. Zawartość opakowania 

drukarka, głowica, początkowe 
wkłady atramentowe, skrócona 
instrukcja obsługi, kabel zasilania, 
oprogramowanie umożliwiające 
rozpoczęcie korzystania z drukarki, 
plakat instalacyjny 

 

 
 

* Należy wskazać oferowany produkt, nazwa producenta + typ/model 
** Należy wypełnić w przypadku, jeżeli oferowany towar posiada parametry inne, 
przynajmniej równoważne lub wyższe 
 
 
 

....................................................................... 
                                                                                                             podpis osoby – osób upoważnionych do składania           
 oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


