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……………………………………………… 
        /pieczęć nagłówkowa szkoły/ 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

NIP ………………………………………………… 

ZSZ.240/……………/2018/ZSG/PS 

Z A M Ó W I E N I E  

I. W trybie art. 83 ust.1 pkt 26 Ustawy  o podatku od towarów i usług z dnia 11-03-2004r. (DZ. U. z 2004r 

nr 54 poz.535z późn.zm., tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2174 ) dotyczącego zakupu sprzętu 

komputerowego, do którego stasuje się 0% stawkę podatku od towarów i usług w wysokości oraz 

warunków jej stosowania określonych w art.83 ust.13-15, 

Miasto Stołeczne Warszawa 

00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5 

NIP 525-22-48-481 

 

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich 

04-110 Warszawa, ul. Majdańska 30/36 

zamawia: 

1. Komputer stacjonarny ………………………………………………………………………………………………………………… 

cena jednostkowa netto………………………x 21 sztuk = ……………………………………………………………….. 

2. Monitor LCD ……………..………………………………………………………………………………………………………………… 

cena jednostkowa netto………………………x 1 sztuka = ……………………………………………………………….. 

Ogółem wartość zamówienia wynosi ……………………………………………………………………………………… 

Słownie złotych ……………………………………………………………………..……………………………………………………. 

II. Zamówienie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez naszą 

placówkę działalnością dydaktyczną. 

 

 

…………………………………………………………………………………… 
 /pieczęć i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu zamawiającego/ 

Zaświadczenie organu prowadzącego 

III. W  trybie ustawy wymienionej w powyższym zamówieniu u zaświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) art. 2. placówka wymieniona w 

powyższym, zamówieniu jest szkołą publiczną prowadzoną przez: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica 

Praga Południe. 

Potwierdzam również, że sprzęt komputerowy wymieniony w powyższym zamówieniu będzie 

wykorzystywany do celów związanych z realizowaną przez tą placówkę działalnością dydaktyczną. 

 

 

…………………………………………………………….……………………….………………………………………………………………………….. 
      /pieczęć nagłówkowa Urzędu/                                   /pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia/ 
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IV. Obowiązki stron: 
1. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Kupującemu w oryginalnym opakowaniu wytwórcy do dnia 20-

12-2018r. do  jego siedziby tj. ZSGH Warszawa, ul. Majdańska 30/36 własnym transportem Sprzedawcy i na 
jego koszt. 

2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2 w terminie 21 dni od 
dnia otrzymania faktury jednak nie później niż do dnia 27-12-2018r. 

3. Faktura powinna być dostarczona do siedziby Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, 
tj. ul. Majdańska 30/36, 04-110 Warszawa i zawierać numer zamówienia, na podstawie którego jest 
wystawiana. 

4. Odbiorcą i płatnikiem faktury jest : Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, 04-110 Waszawa, ul. 
Majdańska 30/36,Nabywcą jest : Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
NIP 525-22-48-481  

5. W przypadku doręczenia faktury niezgodnej z treścią ust.4 powyżej, za datę skutecznego doręczenia faktury 
Strony będą uznawać datę jej wpływu do Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich. 

6. Zapłata dokonana zostanie na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w fakturze. 
7.  Za dzień zapłaty uważa się datę sporządzenia przelewu przez  Kupującego 
8. Kupującemu przysługuje prawo wstrzymania się z płatnością w razie niewykonania lub nienależytego 

wykonania niniejszego zamówienia przez Sprzedawcę. W powyższym zakresie Sprzedawca  zrzeka się 
wszelkich roszczeń w stosunku do Kupującego. 

9. M. st. Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za sprzedaż z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności.  

10. Sprzedawca oświadcza, że wskazany w fakturze/umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 
służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej 

11. Sprzedawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności jego 
przedmiot i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1764), która podlega 
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy  

12. Sprzedawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust.1, zawartych w niniejszym 
zamówieniu dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko. 

13. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust. 1, nie będą podlegały 
informacje stanowiące dane techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 
posiadające wartość gospodarczą  

14. Sprzedawca oświadcza, że został poinformowany o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz jego 
uprawnieniach określonych w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie 
krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych zamieszczonymi na stronie internetowej Zespołu 
Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich http://www.zsgh.edu.pl/  

15. Realizacja zamówienia nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w  sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., 
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, 
dla których administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich 

16.  Zamówienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 
 
 

                Sprzedawca                                                                                                                      Kupujący 
 
 
 

………………………………………..                                                                               …………………………………………………. 


