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Do  SPRZEDAWCÓW   

ZAINTERESOWANYCH  

UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU 

 

dotyczy:  wyjaśnień i modyfikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

nr WT.2370.1.25.2022, o szacunkowej wartości  nie przekraczającej 130.000 złotych netto, pn.  

 

,,zakup oprogramowania biurowego Microsoft Office LTSC Standard 2021‘‘-Zadanie III 

 

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu  04.11.2022 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień  

i dokonania zmian w zakresie niniejszego postępowania. Poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi                    

na niego odpowiedziami oraz dokonanymi modyfikacjami:   

Lp. Treść pytania Udzielone odpowiedzi/Dokonane modyfikacje 

1.   

Tylko sprzęt jest objęty zerowa stawka VAT, 

licencje na Office, nawet edukacyjne są objęte 

23% VAT, w związku z tym powyższy zapis nie 

ma zastosowania w przypadku zadania III ,,zakup 

oprogramowania biurowego Microsoft Office 

LTSC Standard 2021‘‘, czy zgadacie się Państwo 

z tym? 

Niniejszym zawiadamiamy, iż Zamawiająca omyłkowo zamieściła                    

w formularzu ofertowym dla zadania III pn ,,zakup oprogramowania 

biurowego Microsoft Office LTSC Standard 2021’’ zapis sugerujący 

0% podatku VAT tj. "Zgodnie z Ustawą  o podatku od towarów  i usług,           

z dnia 11.03.2004 r., (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) przedmiot 

zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości 

0%. Stawka podatku VAT w wysokości 0% ma zastosowanie z uwagi na 

fakt, iż Zamawiająca jest placówką oświatową."  

W związku z powyższym Zamawiająca oświadcza, że stawka podatku 

VAT dla w/w zadania III- ,,zakup oprogramowania biurowego Microsoft 

Office LTSC Standard 2021’’ - to 23%. 

 

      W związku  z powyższym zamieszczam poprawiony formularz ofertowy załącznik nr 2 do zadania III - 

                             ,,zakup oprogramowania biurowego Microsoft Office LTSC Standard 2021‘‘ 

  

 Powyższa informacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania i Sprzedawca składający ofertę 

winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako 

oferty niezgodnej warunkami zamówienia) 

  

              Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie 
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