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                                                                                   Dodatek nr 5b do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

na „ Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno”- zakup i  dostawa  sprzętu” 

 

 

zawarta w  Miedźnie dnia ……………….  roku pomiędzy: 

 Gminą Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno w imieniu, której  działa: 

 Wójt Gminy Miedźno– Pan/i………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -……………………. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

 …………………………. z siedzibą przy ul. ………………………………….. wpisaną do 

………………………….. pod nr ……………………….. prowadzonego przez 

…………………………………….. ( NIP: ………………. ; REGON: ……………………...)  

w imieniu, której działa: 

............................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o 

zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 

11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs,  Strony zgodnie  oświadczają, że 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1.Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa  sprzętu zgodnie z opisem zawartym w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym dodatek nr 6b do SIWZ 

(załącznik do niniejszej umowy ) oraz zgodnie z niniejszą umową dla szkół prowadzonych 

przez Gminę  Miedźno w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” . 

2.Zamawiający wymaga, aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, wolne od wad oraz 

dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone towary (produkty) 

muszą posiadać aktualne i odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie 

wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 
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3. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone przedmioty są uszkodzone, bądź nie odpowiadają 

przedmiotowi zamówienia pod względem jakości, funkcjonalności i parametrów technicznych, 

Wykonawca wymieni je na inne właściwe na własny koszt. 

4. Wykonawca zobligowany jest w ramach dostawy do transportu, wniesienia, 

ustawienia/zawieszenia podłączenia, skonfigurowania i uruchomienia sprzętu. 

5.  Wykonawca zobligowany jest do  zrealizowania dostaw w ramach ww. zamówienia wraz z 

instrukcjami w jęz. polskim 

6. Miejsce dostawy poszczególnych elementów przedmiotu umowy zostanie szczegółowo określone  

po podpisaniu umowy. Dostawy będą realizowane do  szkół na terenie Gminy  Miedźno (tj. Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą, Zespół 

Szkolno-Przedszkolny w Mokrej) 

7. Dostawa może być realizowana jedynie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w 

godzinach od. 8-15.  Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 2 dni 

wcześniej o planowanym terminie dostawy 

8. Zamawiający  informuje, iż występuje  mechanizm podzielonej płatności w przypadku laptopów 

i cyfrowych urządzeń zapisujących obraz i/lub dźwięk. 

§ 2 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie urządzenia składające się na przedmiot 

zamówienia na własny koszt i ryzyko w terminie ……………………. od zawarcia umowy  ( termin 

wykonania zgodnie z ofertą wykonawcy).  

2.Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony przez Strony protokołem.  

3. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w przypadku stwierdzenia wad towarów, 

niekompletności dostawy, co zostanie potwierdzone protokołem określającym rodzaj uchybienia.    

W takim przypadku Wykonawca wymieni towar na wolny od wad lub usunie braki ilościowe w 

terminie do 5 dni roboczych od otrzymania protokołu, co nie pozbawia Zamawiającego prawa 

zastosowania § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. Wykonawca wymieni przedmiot zamówienia na 

własny koszt. 

4. Termin określony w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: 
1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, potwierdzonych przez 

Przedstawiciela Zamawiającego; 

2) wstrzymania dostawy przez Zamawiającego, 

3) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) mającego bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonywania robót, o okres nie dłuższy niż czas trwania siły wyższej; za siłę wyższą uważa się 
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w szczególności: pożar, powódź, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów 

prawnych, wojnę, zamieszki. 

 

§ 3 

1.Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy : 

 a) za Sprzęt z VAT 23 % 

............................. zł + 23 % VAT, tj. ............ zł = ................................. zł 

b) za Sprzęt z VAT 0% (router) 

............................ zł + 0 % VAT, tj. ............ zł = ................................. zł 

Łączna kwota zamówienia: a + b  

……………………………brutto(słownie……………………………………..) 

Ceny za poszczególne urządzenia  wynika z formularza cenowego Wykonawcy stanowiącego 

załącznik do niniejszej umowy  

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji, wynagrodzenie jest ryczałtowe. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 

4. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi po zrealizowaniu dostawy potwierdzonej podpisanym przez 

osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, protokołem stwierdzającym należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia . 

5. Na fakturze muszą być wyszczególnione pozycje asortymentu, składającego się na jej wartość. 

6. Faktury należy wystawiać na każdą ze szkół:  

Nabywca: Gmina Miedźno u;. Ułańska 25, 42-120 Miedźno NIP:5742055080 Odbiorca: 

1).Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miedźnie, ul. Szkolna 1, 42-120 Miedźno, NIP 5742062772 

2.)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą, ul. Szkolna 6 42-122 Ostrowy nad 

Okszą: NIP 5741900840 3)Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mokrej, Mokra 194; 42-120 

Miedźno; NIP 5741955574  

7. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na jego rachunek bankowy 

wskazany na fakturze (podany w Wykazie podatników VAT - Białej księdze) w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na podstawie protokołu 

odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Podstawą 

wystawienia faktury będzie podpisany przez każdą ze Stron umowy bezusterkowy protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy oraz potwierdzenie zapłaty całości należności Podwykonawcom, 

jeżeli byli zatrudnieni. 

8. Strony postanawiają, iż za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć 

Zamawiającemu odsetki ustawowe za opóźnienie. 
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10. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191) może, ale nie jest obowiązany wysyłać 

Zamawiającemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. W związku z tym Zamawiający podaje 

informacje o koncie na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) Broker Infinite IY 

Solutions, która jest dostępna na stronie https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-infinite/  

11. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm), a w szczególności ustawą z dnia 9 sierpnia 

2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 

2019 r. poz. 1751). 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1, 

 

2) za opóźnienie w zrealizowaniu dostawy wszystkich pomocy dydaktycznych składających się 

na przedmiot zamówienia w terminie określonym w § 2 ust.1 umowy, karę w wysokości 0,1 

% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

   

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady w wysokości 0,1 %  łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 

Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10%  łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

 

3. Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane 

wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia. Należność z tytułu kary umownej staje się 

wymagalna z dniem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia. 

 

4. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Kara umowna w tym przypadku nie 

przysługuje Wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody 

na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się, w przypadku gdy na skutek niedotrzymania przez 

Wykonawcę terminu wykonania niniejszej umowy bądź w wyniku innego działania lub zaniechania 

Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę w postaci utraty lub obniżenia przyznanego mu 

dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację przedmiotu umowy, do 

naprawienia szkody w pełnej wysokości, a w szczególności poprzez zapłatę Zamawiającemu 
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odszkodowania w wysokości odpowiadającej kwocie utraconego dofinansowania oraz 

ewentualnych odsetek wynikających z umowy o dofinansowanie. Niniejszym Wykonawca 

oświadcza, że kwota odszkodowania może zostać potrącona  z należności za wykonane prace. 

Należność staje się wymagalna z terminem zapłaty przez Zamawiającego całości lub części 

wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. 

§ 5 

Rękojmia i gwarancja  jakości  

 

1. Strony postanawiają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

i gwarancji jakości dostarczonego towaru wynosi 24 miesiące licząc od daty odbioru towarów. 

2. Pozostałe warunki rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości są zgodne z Kodeksem 

cywilnym. 

3. Umowa stanowi dokument gwarancji jakości Wykonawcy bez konieczności składania 

dodatkowego dokumentu na okoliczność gwarancji.  

3. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze towarów bieg okresu rękojmi i gwarancji jakości 

rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub od daty wymiany towarów. 

4. W okresie rękojmi i gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego usunąć wady lub dostarczyć towar wolny od wad. 

5.Wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych ponosi Wykonawca. 

6.Wykonawca na skutek zgłoszenia wady przez Zamawiającego podejmie niezwłocznie działania w 

celu usunięcia wady. 

7.Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez Zamawiającego lub dyrektora 

szkoły stosownego protokołu sporządzonego przez Wykonawcę.  

8.Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych materiałów i 

urządzeń o parametrach nie gorszych niż uszkodzone. 

9.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ze względu na koszty z tym związane. 

10.Roszczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady przysługują także po terminach  upływu 

okresów, o których mowa w ust. 1, jeżeli wady były zgłoszone przed upływem tych terminów. 

11. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-10, nie pozbawiają Zamawiającego roszczeń z tytułu 

gwarancji jakości producenta. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wraz ze sprzętem kompletnych 

gwarancji jakości producenta. 

13.  Wykonawca zapewni serwis sprzętu w Polsce w okresie gwarancyjnym. 

14. Na dostarczone urządzenia zostanie udzielona gwarancja jakości producenta na okres 

………….. licząc od odbioru przedmiotów przez Zamawiającego, z wyjątkiem czajnika i GPS na 

które zostanie udzielona gwarancja jakości producenta okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc 

od odbioru przedmiotów przez Zamawiającego.  
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§ 6 

PODWYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały zakres zamówienia siłami własnymi bez 

udziału Podwykonawców. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie udziału 

podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego i wymaga zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

/W przypadku wykonywania zamówienia z udziałem podwykonawców § 6  otrzyma brzmienie: 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujące części 

zamówienia:......................................................., natomiast pozostały zakres będzie wykonywać 

siłami własnymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy oraz zakresu 

podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i wymaga 

zawarcia aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani 

obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania 

podwykonawców jak za działania własne.  

3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje czynności w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 

zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 7 

ODSTĄPIENIE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa, lub bezpieczeństwu 

publicznemu; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 5 dni od zawarcia umowy; 

3) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy, dostarcza 

przedmioty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego, 

4) opóźnienie Wykonawcy w realizacji którejkolwiek z części Przedmiotu Umowy wynosi co 

najmniej 2 dni, 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

jego znacznej części. 

2. Odstąpienie od umowy, z przyczyn wskazanych w ust. 1 może zostać złożone przez 

Zamawiającego w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości (informacji)  o powyższych 
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okolicznościach i winno zawierać uzasadnienie oraz winno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

§ 8 

ZAWIADOMIENIA 

1.Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z 

niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę 

zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, pocztą elektroniczną, doręczane 

osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

2.Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony: 

a) Wykonawca : adres ……… e-mail ………… faks …….. 

b) Zamawiający: adres ……… e-mail ………… faks …….. 

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie w/w adresu 

siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie 

miejsca adresu siedziby, adresu poczty elektronicznej lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na 

ostatni znany adres siedziby, poczty elektronicznej lub numer faksu, Strony uznają za doręczone. 

3.Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 

                                                                               

§ 9 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany treści umowy w przypadku:  

1) gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji i 

nie jest dostępny na rynku. Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany na przedmiot równoważny 

o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych niż wersja zaproponowana w ofercie. 

Wykonawca w takim przypadku, złoży Zamawiającego pisemne uzasadnienie tej zmiany z 

jednoczesną propozycją zmian.  
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia;  
4) zmiany terminu opisanej w § 2 ust. 4 niniejszej umowy ; 
5) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), strony umowy zaktualizują 

obowiązujące stawki VAT oraz ceny brutto, 
6) zmiany w zakresie udziału podwykonawców lub zakresu podwykonawstwa prze realizacji 

niniejszej umowy. 
2.   Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany, jedynie na podstawie okoliczności, o 

których mowa w  niniejszej umowie oraz art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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§ 10 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym, cenowym, opisem przedmiotu zamówienia; 

2)  SIWZ wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, 

3) zaświadczenie dot. możliwości zastosowania stawki podatku VAT 0%. 

2. Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo 

zgodnie z następującą kolejnością: 

1) postanowienia niniejszej umowy; 

2) SIWZ oraz wyjaśnienia i modyfikacje udzielone przez Zamawiającego, 

3) oferta Wykonawcy. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 

polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony niniejszej umowy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej 

"Rozporządzeniem" lub „RODO”). 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 1 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający      Wykonawca  
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Załącznik do umowy 

 

Zamawiający: 

  

Gmina   Miedźno 

  Ul. Ułańska 25 

42-120 Miedźno                                                                                

                                                                                                       

Dostawca:   

 

NIP:  

Telefon/fax:  Telefon:  

Sposób i termin płatności: przelew 

w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury 

 

Termin dostawy:  

 Przedmiot dostawy: 

L.P. Wyszczególnienie J.m. Ilość 

1. Router szt. 1 

 

Dostawa  sprzętu dla uczniów w ramach projektu „Kompetentni uczniowie w Gminie Miedźno” 

realizowanego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa    Śląskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr 

postępowania RR.271.2.4.2020  

 

       ………......................................................... 
       ( pieczęć imienna i podpis osoby reprezentującej zamawiającego) 
 
 

 

 Jako organ nadzorujący wymienioną placówkę oświatową potwierdzam, że wymieniony w 

niniejszym zamówieniu sprzęt –Router jest nabywany na potrzeby szkoły, zgodnie z wymogami 

art. 83 ust.1 pkt 26 lit. a i ust. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2174 z zm.).  

 

 

 .......................................................................................... 
         (potwierdza organ nadzorujący dana placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami ) 

 
 

 

Oświadczam, że otrzymany sprzęt będzie wprowadzony na ewidencję księgową  

……………………………….i posłuży do celów dydaktycznych. 
 

 

………......................................................... 
       ( pieczęć imienna i podpis osoby reprezentującej zamawiającego) 
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ZAŚWIADCZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO 
 

 

 

W trybie ustawy wymienionej w powyższym zamówieniu nr RR.271.2.4.2020  zaświadczam, że 

zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14  grudnia 2016  r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59 z 

zm.) placówka wymieniona w powyższym zamówieniu jest placówką oświatową prowadzoną przez 

JST: Gmina   Miedźno ul. Ułańska 25,  42-120 Miedźno oraz potwierdzam, że zamówienie wyżej 

wymienionego sprzętu:  router jest związane z realizowaną przez tą placówkę działalnością 

dydaktyczną. 
 
 
 
 
 
………………………………………………………….                                                             ……………………………………………….. 
 
Pieczęć nagłówkowa organu nadzorującego                                                                                    Podpis osoby upoważnionej do        

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


