ul. Mickiewicza 18
48-250 Głogówek
tel. +48 77 887 90 54
tel. +48 692 750 234
NIP 578 218 88 12
REGON 160337184
www.glogowek.eu

ZAMÓWIENIE Nr ................................ z dnia ......................................
Zgodnie z art. 83 ust.1pkt 26 a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54
poz. 535 z późniejszymi zmianami)
Zamawiający:

Dostawca:
Usługi Informatyczne
Marcin Szukiewicz
ul. Mickiewicza 18
48-250 Głogówek

NIP:

NIP: 5782188812

Telefon:

Telefon: +48 692 750 234 | +48 77 887 90 54

Sposób i termin płatności:

Termin dostawy:

Przedmiot dostawy:
Lp.

J.m.

1.

Jednostki centralne komputerów

2.

Serwery

3.

Monitory

4.

Zestawy komputerów stacjonarnych

5.

Drukarki

6.

Skanery

7.
8.

Ilość

Urządzenia komputerowe do pism Braille’a (dla osób niewidomych i
niedowidzących)
Urządzenia do transmisji danych cyfrowych ( w tym koncentratory i
switche sieciowe, routery i modemy)

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

Jako organ nadzorujący wymienioną wyżej placówkę oświatową, potwierdzam, że wymieniony w niniejszym zamówieniu
sprzęt komputerowy jest nabywany na potrzeby tej placówki, zgodnie z wymogami art. 83 ust.1 pkt 26 a i ust. 14 pkt. 1
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami)

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

ul. Mickiewicza 18
48-250 Głogówek
tel. +48 77 887 90 54
tel. +48 692 750 234
NIP 578 218 88 12
REGON 160337184
www.glogowek.eu

ZAŚWIADCZENIE ORGANU PROWADZĄCEGO

W trybie ustawy wymienionej w powyższym zamówieniu z dnia........................................ zaświadczam, że
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996, poz. 329
z późniejszymi zmianami) placówka wymieniona w powyższym zamówieniu jest placówką oświatową
prowadzoną przez:
.................................................................................................................................................................................................

oraz potwierdzam, że zamówienie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z
realizowaną przez tę placówkę działalnością dydaktyczną.

………………………………………………………………………………..……..
Pieczęć nagłówkowa organu nadzorującego

Podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń

