
....................................................................                                                                               ........................................ , dnia ................................... 
            pieczęć placówki oświatowej                                                                                                       miejscowość                             data 

 
 
 
Kompik24.pl 
ul. Zientary-Malewskiej 51/53 
10-307 Olsztyn 

 

 
Zamówienie 

 
W trybie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54 z 2004 r., poz. 
535 z późn. zm., Dz. U. Nr 90 z 2005 r. poz. 756) na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 26 w sprawie 
wykorzystania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług 
w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania. 
 
........................................................................... 
 
 
........................................................................... 
 
...........................................................................         
[ nazwa placówki, adres i NIP ] 

 
 

zamawia: 
.................................................................................................................................................... 

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

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

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

 
 

Zamówienie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z realizowaną przez naszą 
placówkę działalnością dydaktyczną. 
 
 
                                                                                                                                               ............................................................... 
                                                                                                                                                   [ pieczęć i podpis zamawiającego ] 
 
 

Zaświadczenie organu prowadzącego 
 
W trybie ustawy wymienionej w powyższym zamówieniu 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 
 
.................................................................................................................................................... 
 

prowadzoną przez .......................................................................................................................................... 
 

oraz potwierdzam, że zamówienie wyżej wymienionego sprzętu komputerowego jest związane z 
realizowaną przez daną placówkę działalnością dydaktyczną. 
 
 
 
 
.............................................................................                                                        ............................................................................................. 
    pieczęć nagłówkowa organu nadzorującego                                                   pieczęć i podpis osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń 

 

 



 
Strona informacyjna 
 

Ustawa o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz.1054 t.j. ze zm. (art. 83 ust. 1 pkt. 

26) pozwala na stosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla: 

 dla placówek oświatowych (szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, 

placówki opiekuńczo wychowawcze),  

 dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego 

nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.  

 

Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 

26 ustawy obejmuje: 

 Jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych 

 Drukarki 

 Skanery 

 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) 

 

W razie pytań prosimy o Kontakt telefoniczny pod numer 89 539 99 83 lub mailowy na adres 

kompik@kompik.com.pl 

 

mailto:kompik@kompik.com.pl

