
Część I zamówienia - Licencji Oracle.  

 

Dane do Licencji Oracle. 

Dostarczenie 2 letnich Licencji (Faktura +  dokument potwierdzający posiadanie licencji z 

podaniem okresu na jaki zostały wystawione, numerem licencyjnym oraz ilością i rodzajem) 

na: 

1. Licencja DataBase Standard Edition 1 CPU 11g (CPU) – 1 szt. l licencji na jeden 

procesor.- licencja 2 letnia 

2.  Licencja Oracle Weblogic Enterprise Edition Application Server Products 11g (NUP) 

–  licencja dwuletnia na 36 użytkowników nazwanych Plus (Named User Plus 2 Year). 

  

Warunki płatności - 14 dni od dostarczenia dokumentu potwierdzającego posiadanie ważnych 

licencji  i wpłynięcia faktury VAT. Termin realizacji – wymagany do 31.12.2012r. Sposób 

realizacji – dostarczenie na koszt oferenta do siedziby Spółki (Toruń, ul. Grudziądzka 159 – 

biurowiec MPO Sp. z o.o.).   

  

II część zamówienia  

Serwer Dell PowerEdge T110 w konfiguracji zgodnie z załącznikiem ( Dell_T110.pdf) 

  

Warunki gwarancji - okres gwarancji - min 3 lata (na serwer bez dysków HDD SATA. Na 

dyski Gwarancja 12 m-cy).Naprawa następnego dnia roboczego na miejscu u klienta (36 

miesięcy On-site next business day) - gwarancja producenta.Pozostałe warunki gwarancji 

zgodnie z warunkami producenta.- Dostarczenie dokumentu potwierdzającego posiadania 

takiej gwarancji. Warunki płatności  - 14 dni od dostarczenia sprawnego, bez wad 

fabrycznych towaru i wpłynięcia faktury VAT. Sposób realizacji – dostawa na  koszt oferenta 

do siedziby Spółki  (Toruń, ul. Grudziądzka 159 – biurowiec MPO Sp. z o.o.) . Wymagania 

dotyczące BHP i środowiska – realizacja zamówienia z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów w zakresie BHP i ochrony środowiska. 

6. Produkt fabrycznie nowy, w oryginalnym opakowaniu, kompletny , gotowy do 

uruchomienia w miejscu przeznaczenia, zawierający wszystkie niezbędne elementy i 

podzespoły do prawidłowej pracy, w tym przewody, złącza itp., wolny od wad fabrycznych w 

chwili dostawy. 

1. Termin realizacji zamówienia do o 31.12.2012  r.  

2. Termin składania ofert – do 24.12.2012 r. do godz.13.00  

Oferty należy złożyć w formie elektronicznej na adres   

- e-mail: sekretariat@ mpo.torun.pl  

3. Okres związania z ofertą – 15 dni. 

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może 

złożyć ofertę na całość lub na wybraną przez siebie część.  

 

  

  

 


