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Wieliczka, dnia 3 sierpnia 2020 roku 

 

 

Znak sprawy: V- AS -ZP. 271-1-20/ 1416 /2020 

 

Dotyczy postępowania: na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatu Wielickiego 

w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” 

 

 

Zamawiający informuje, iż wpłynęło zapytanie następującej treści:  

 

2. W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w 

obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje  w zamawianych 

komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF  

(„ Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych 

typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne? 

 
Zgodnie z LOE (PI8112A) instytucjami z sektora edukacyjnego uprawnionymi do skorzystania z 

możliwości zakupu licencji Windows® 10 Pro (National Academic only) w ramach programu Shape 

The Future są: 

1. Przedszkole, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego 

2. Szkoda podstawowa 

3. Gimnazjum 

4. Liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicze szkoły zawodowe, 

5. Szkoły policealne 

 

W przypadku licencji Windows® 10 Pro (National Academic only) Microsoft zastrzega sobie prawo do 

weryfikacji Instytucji, zgodnie z powyższym wymogiem. Ponadto, Microsoft może zażądać od 

uprawnionej Instytucji przedstawienia dowodu otrzymania Licencji, takiego jak faktura OEM, dokument 

wysyłkowy lub podobna dokumentacja potwierdzająca potwierdzenie odbioru. 

 

Zamawiającym w niniejszym postepowaniu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , a zatem 

instytucja, która zgodnie z LOE nie jest uprawniona do zakupu w ramach programu Shape The 

Future.  

 

Pomimo, iż sprzęt przeznaczony jest do celów edukacyjnych i będzie użyczony (przekazany) do 

użytku finalnego uczniom to jednak specyfika pieczy zastępczej powoduje, iż są to uczniowie różnych 

typów szkół i różnych szkół, a Zamawiający nie będzie przekazywać licencji podmiotom wymienionym 

w ramach programu Shape The Future. 

 

Tym samym Zamawiający nie może zaakceptować  systemu operacyjnego Windows 10 Pro Academic 

dostarczanego w ramach programu Shape The Future, ponieważ łamałoby to warunki określone przez 

Microsoft w  Letter of Eligibility PI8112A.  

 


