
 

 

 
ODPOWIEDZI   

Pytania otrzymane drogą mailową  dotyczące zapytania ofertowego z dnia 13 września 2013 r na 

zakup 2 zestawy CISCO BUNDLE CCNA - CCNA PREMIUM CORE  realizowanego w ramach projektu 

„Inżynier  Informatyk- pewniak na rynku pracy” , numer projektu POKL.04.01.02-00-245/12-00 w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

1. Zapytanie o dane zgodne z warunkami programu dla Cisco Network Academy  

( z dnia 23-09-2013) 

 

ODPOWIEDŹ 

1.       Academy ID Number   - 51547 

2.       Network Academy Name (As indicated in Cisco NetSpace)- Wyzsza Szkola Informatyki 

Stosowanej  i Zarzadzania 

3.       Academy Country – Poland 

 

2. Zapytanie o zerową stawkę VAT 

 (  z dnia 24-09-2013) 

 

ODPOWIEDŹ 

Szkoła korzysta z Ustawy na O% VAT dla szkół wyższych. 

 

Sprzęt będzie wykorzystywany w celach edukacyjnych na potrzeby naszych studentów 

 

Link do szerszego komentarza. 

 

http://www.vat.pl/dostawa_sprzetu_komputerowego_dla_szkol_0_vat_komentarz_vat_inte

rpreta_2086.php 

 

Załącznik nr 8 do ustawy o VAT precyzuje także jakie urządzenia można uznać za sprzęt 

komputerowy, którego dostawa na rzecz placówki oświatowej pozwala zastosować stawkę 

VAT 0%. Są to: 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). 

  

3. Zapytanie o wyszczególnienie pozycji na ofercie i fakturze 

(z dnia 24-09) 
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ODPOWIEDŹ 

Na ofercie i fakturze prosimy o wyszczególnienie każdej pozycji zestawu. Prosimy pamiętać , 

że pozycje 5,6,7 są na 0%VAT 

4. Zapytanie o gwarancje na switche 

(z dnia 25-09-2013) 

 

ODPOWIEDŹ 

Switche powinny być objęte gwarancją CISCO tzw. Lifetime 

 

5. Zapytanie ws pisma do Ministerstwa o zastosowanie preferencyjnej „0” stawki podatku VAT. 

( z dnia 25-09-2013) 

 

ODPOWIEDŹ 

Po wyborze oferenta, Szkoła będzie występowała z pismem do Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego o zastosowanie preferencyjnej „0” stawki podatku VAT. Czas 

oczekiwania na zwrotną odpowiedź – 30 dni. 

W całej działalności szkoły, Ministerstwo nigdy nie odmówiło zastosowania „0” VAT. 

 

6. Zapytanie  ws serwisu CISCO- SMARTNET czy Partner Support Service ? 

(z dnia 25-09-2013) 

 

ODPOWIEDŹ 

Kryterium wyboru oferenta jest cena. Akceptujemy oba rozwiązania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


