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Praszka, 22.07.2020 r.  

 

 

Do Wykonawców: 

 

 

Nazwa zamówienia: Dostawy pomocy dydaktycznych do przedszkoli z Gminy Praszka  

w ramach projektu pn. „Super Przedszkola - Super Przedszkolaki w Gminie Praszka” 

realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 

2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania: 

 

Pytanie nr 1. Czy w przedmiotowym zamówieniu będą miały zapisy Art. 83 ust.1 pkt 26 

ustawy o podatku VAT dotyczące dostaw sprzętu komputerowego do placówek oświatowych? 

Odpowiedź: Na etapie składania ofert Wykonawcy mają podać swoje ceny ofert brutto, 

dla każdej części jedną kwotą i przy uwzględnieniu stawek VAT bez zastosowania 

zapisów art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku VAT, w celu porównania ofert.  

 

Pytanie nr 2: Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi tak, to czy Zamawiający jest w stanie 

przedstawić stosowne zaświadczenie, pozwalające na zastosowanie stawki podatku VAT 0% 

dla sprzętu wymienionego w załączniku nr 8 do ustawy o podatku VAT, co umożliwi wszystkim 

wykonawcom zastosowanie w odpowiednich pozycjach stawki podatku VAT 0% już na etapie 

składania ofert? 

Odpowiedź: Na etapie składania ofert Wykonawcy mają podać swoje ceny ofert brutto, 

dla każdej części jedną kwotą i przy uwzględnieniu stawek VAT bez zastosowania 

zapisów art. 83 ust.1 pkt 26 ustawy o podatku VAT, w celu porównania ofert.  
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Pytanie nr 3: Proszę o potwierdzenie, że brak przedstawienia przez Zamawiającego 

zaświadczenia opisanego w pytaniu nr 2 obliguje wszystkich wykonawców do zastosowania 

we wszystkich częściach Zamówienia stawki podstawowej podatku VAT, czyli 23%. 

Odpowiedź: W przedmiotowym postępowaniu obowiązują stawki podatku VAT zgodnie 

z ustawą o VAT oraz zgodnie przedmiotem zamówienia bez występowania do organów 

podatkowych o zmianę tych stawek.  

 


