
 

Toruń, dnia 16.08.2011r.  

 

Wymagania stawiane Dostawcy związane z dostawą sprzętu komputerowego  

i oprogramowania. 

 

1 .  Dostarczenie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku 

      „Specyfikacja techniczna - Załącznik Nr 1.pdf” lub „Specyfikacja techniczna - Załącznik  

      Nr 2.pdf” , na własny koszt do miejsca lokalizacji dostawy, tj. siedziby MPO Sp. z o.o.  

      w    Toruniu, ul. Grudziądzka 159. 

2.   Dostarczenie następujących dokumentów : instrukcje obsługi, szczegółowe warunki 

      gwarancji .  

3.   Wszystkie urządzenia i podzespoły wymienione w załącznik Nr 1 i 2 mają być fabrycznie 

      nowe (2011r. produkcji) oraz w pełni sprawne technicznie i funkcjonalnie . Podzespoły   

      składowe urządzeń muszą być tego samego producenta lub firmowane przez niego. 

4.   Dostarczenie dokumentów potwierdzających udzielone gwarancje oraz zasady 

      świadczenia usług w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. 

5.   Minimalny okres gwarancji zgodnie z gwarancją producenta dla poszczególnych urządzeń 

      i podzespołów liczony jest od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego w dniu   

      roboczym, potwierdzony podpisanym przez obie strony protokołem odbioru. Osobą 

      uprawnioną do podpisania protokołu odbioru jest Specjalista ds. Informatyki. 

6.   Dla zamawiającego dniem roboczym w firmie MPO Sp. z o. o. w Toruniu jest 7:00-15:00  

      od poniedziałku do piątku. 

7.   Serwis gwarancyjny jest bezpłatny (części i robocizna). 

8.   Przedmiot zamówienia ma być dostarczony kompletny, gotowy do pracy zawierający 

      wszystkie niezbędne elementy,  złączki,  przewody, materiały eksploatacyjne itp..  

      wymagane do prawidłowej pracy wszystkich podzespołów i urządzeń. 

9.   Wszystkie kompletne  urządzenia muszą posiadać certyfikat lub deklarację zgodności CE  

10. Wszelkie oprogramowanie dostarczane ze sprzętem  musi być oryginalnie fabrycznie 

      zapakowane, wraz z licencjami, numerami aktywującymi itp. z możliwością rejestracji 

      i aktywacji dla MPO Sp. z o.o. w Toruniu dostarczone razem z fakturą VAT najpóźniej  

      w  terminie określonym w zapytaniu ofertowym.   

11. Zamawiający dopuszcza możliwość dostępu do pobrania oprogramowania za pomocą 

      sieci Internet lub dostarczenia licencji i oprogramowania w wersji elektronicznej za 

      pomocą poczty e-mail na adres podany w zamówieniu na koszt Dostawcy, jeżeli jest to 

      jedyny sposób dystrybucji przewidziany przez producenta. 

 

 

  

 


