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R-CLO-DOP.021.4.2.2023 
 

PISMO OKÓLNE NR 2/2023 
Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 24 lutego 2023 r. 
 

w sprawie realizacji zakupów sprzętu komputerowego i drukującego w 2023 r. 

na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  

 

 

Definicje 

§ 1 

Przez użyte w niniejszym piśmie okólnym powołania przepisów rozumie się: 

Standardy zakupu sprzętu komputerowego - załącznik do Zarządzenia nr 9/2020 Kanclerza 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia 

Standardu zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu. 

 

Informacje organizacyjne dotyczące postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na zakup sprzętu komputerowego w 2023 r. 

§ 2 

1. W roku 2023 przewidywane jest przeprowadzenie w Uczelni dwóch postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na zakup sprzętu komputerowego, zgodnie z Rozdziałem 12 

Regulaminu zamówień publicznych: 

1) planowanego do ogłoszenia w maju 2023 r., którego rozstrzygnięcie spodziewane jest 

w sierpniu 2023 r., 

2) planowanego do ogłoszenia w sierpniu 2023 r., którego rozstrzygnięcie spodziewane 

jest w listopadzie 2023 r. 

2. W związku z powyższym osoby zainteresowane zakupem sprzętu komputerowego w 2023 r., z 

dostępnych w 2023 roku źródeł finansowania, powinny tak zaplanować swoje działania, aby 

Wnioski o zakup sprzętu komputerowego zaakceptowane zgodnie z Zasadami zamawiania i 

dokonywania zakupów sprzętu komputerowego na sprzęt objęty Standardami zakupu sprzętu 

komputerowego  zostały złożone do Centrum Informatyki w terminie do: 

1) 10 marca 2023 r. - w przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 

2) 21 lipca 2023 r. - w przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2. 
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3. Wnioski składane na sprzęt nieobjęte Standardami zakupu sprzętu komputerowego, z uwagi 

na przepisy Prawa zamówień publicznych, muszą być złożone w terminach określonych w ust. 

2 wraz z załączonym Opisem Przedmiotu Zamówienia, sporządzonym przez zgłaszającego, po 

uzgodnieniu jego treści z Działem Zamówień Publicznych oraz Centrum Informatyki. 

4. Wnioski na zakup sprzętu komputerowego złożone po terminach lub niespełniające 

warunków, o których mowa w ust. 2-3 podlegają realizacji w ramach kolejnego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Informacje organizacyjne dotyczące postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na zakup sprzętu drukującego w 2023 r. 

§ 3 

1. W roku 2023 przewidywane jest przeprowadzenie w Uczelni dwóch postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych na zakup sprzętu drukującego, zgodnie z Rozdziałem 11 Regulaminu 

zamówień publicznych: 

1) planowanego do ogłoszenia w kwietniu 2023 r., którego rozstrzygnięcie spodziewane 

jest w czerwcu 2023 r., 

2) planowanego do ogłoszenia w październiku 2023 r., którego rozstrzygnięcie 

spodziewane jest w grudniu 2023 r. 

2. W związku z powyższym osoby zainteresowane zakupem sprzętu drukującego w 2023 r., z 

dostępnych w 2023 roku źródeł finansowania, powinny tak zaplanować swoje działania, aby 

Wnioski o zakup sprzętu drukującego zostały złożone do Centrum Informatyki w terminie do: 

1) 24 marca 2023 r. - w przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 

2) 15 września 2023 r. - w przypadku postępowania, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2. 

3. Wnioski składane na sprzęt drukujący, z uwagi na przepisy Prawa zamówień publicznych muszą 

być złożone w terminach określonych w ust. 2 wraz z załączonym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia, sporządzonym przez zgłaszającego, po uzgodnieniu jego treści z Działem 

Zamówień Publicznych oraz Centrum Informatyki. 

4. Wnioski na zakup sprzętu drukującego złożone po terminach lub niespełniające warunków, o 

których mowa w ust. 3 podlegają realizacji w ramach kolejnego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Przepisy końcowe 

§ 4 

Pismo Okólne wchodzi w życie z dniem wydania. 

            Kanclerz 

Magdalena Janowicz 


