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ZAKUPY 

Dział Zamówień Publicznych  

Biuro Gospodarcze 

 

SPRZĘT KOMPUTEROWY I OPROGRAMOWANIE 
Zapotrzebowanie na aparaturę, sprzęt komputerowy, licencji oprogramowania standardowego (MS 

Office, Adobe, itp.), niestandardowego oraz antywirusowego należy zgłaszać do Sekcji 

Informatycznej. Zakupy ww. są możliwe wyłącznie w drodze przetargu organizowanego przez 

Uniwersytet Warszawski. 

 

SPRZĘT KOMPUTEROWY I APARATURA 
 

PROCEDURA ZAKUPU STANDARDOWEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

PROCEDURA ZAKUPU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 

JAK ZGŁOSIĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT 

  

http://dzp.uw.edu.pl/dla-pracownikow-uw/
http://www.bg.uw.edu.pl/umowy-dostaw
https://portal.uw.edu.pl/web/dwi/zakup_sprzetu
https://portal.uw.edu.pl/web/dwi/procedura-jednorazowego-zakupu-sprzetu-komputerowego
https://portal.uw.edu.pl/web/dwi/formularz-pc


LICENCJE I OPROGRAMOWANIA 
 

JAK ZAMAWIAĆ 

FORMULARZ UNIWERSALNY 

LICENCJE TYPOWE DLA UW 

LICENCJE OGÓLNOUCZELNIANE 

PRZYDATNE INFROMACJE 

Przy zakupie oprogramowania w opisie faktury należy podać termin licencji. 

 

ARTYKUŁY BIUROWE 
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-156/2017 prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2018 

r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 

22 864 54 85. z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 13 stycznia 2018r., lub do 

wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa 

 Pismo do jednostek 
 Katalog 
 Formularz zamówienia 

Materiały biurowe, o szczególnych cechach użytkowych, spoza listy artykułów oferowanych 

przez dostawcę wyłonionego w przetargu UW mogą zostać zakupione tylko w uzasadnionych 

przypadkach.  

Wypełnienie formularza zamówień   Podpis zamawiającego  SFK lub SBWZ  

ARTYKUŁY PAPIERNICZE 

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-148/2017 na dostawy artykułów papierniczych 
dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy od dnia 09.11.2017 r. lub do 
wyczerpania kwoty została wybrana firma: PAPIER-HURT Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 577-08-30 lub (22) 886-52-52, fax (22) 
201-15-05 

 Pismo do jednostek 
 Formularz zamówienia 
 Formularz zamówienia – wersja edytowalna 

Wypełnienie formularza zamówień   Podpis zamawiającego  SFK lub SBWZ  

 

https://portal.uw.edu.pl/web/dwi/jak-zamawiac
https://portal.uw.edu.pl/web/dwi/formularz-opis
https://portal.uw.edu.pl/web/dwi/licencje-typowe-dla-uw
https://portal.uw.edu.pl/web/dwi/licencje-ogolnouczelniane
https://portal.uw.edu.pl/web/dwi/zasady-i-porady
http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2018/01/pismo-do-jednostek.pdf
http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2018/01/katalog-2018.pdf
http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2018/01/Forlmularz-UW-2018.zip
http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2017/04/Pismo-przewodnie_148_papier.pdf
http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2017/04/Zam%C3%B3wienie-do-PAPIER-_-HURT.pdf
http://dzp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/123/2017/04/Zam%C3%B3wienie-do-PAPIER-_-HURT.doc


POWYŻEJ 10.000 EUR 
Przy zakupie nieprzekraczającym równowartości 30.000 EURO wyrażonej w złotych 

należy: 

 przeprowadzić sondaż rynkowy kierując zapytania do minimum trzech 

wykonawców (zapytania w formie pisemnej należy wysłać pocztą elektroniczną 

lub tradycyjną), 

 dokonać wyboru wykonawcy uwzględniając jego wiarygodność i optymalne 

warunki transakcji, 

 udokumentować dokonanie czynności, o których mowa w punkcie 1. 


