
 

 

KANCLERZ  

 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 368 01 00 • fax  71 3672778 
www.ue.wroc.pl 

R-B-SOP.014.3.5.2020 

ZARZĄDZENIE NR 5/2020 
Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 17 lipca 2020 r. 

 

w sprawie ustalenia standardu zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu i tymczasowej procedury zakupu sprzętu komputerowego  

 

§ 1 

W celu zapewnienia racjonalnego wydatkowania środków Uczelni zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz mając na względzie potrzebę unifikacji sprzętu i jego adekwatności do potrzeb związanych 

z procesami administracyjnymi, naukowymi lub dydaktycznymi wprowadzam: 

1) standard zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który 

stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia, 

2) tymczasową procedurę zakupu sprzętu komputerowego opisaną w § 2 niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Każdy wniosek o zakup sprzętu komputerowego, przed uzyskaniem akceptacji wniosku o zgodę na 

wydatek, należy złożyć w Centrum Informatyki celem weryfikacji zgodności zamówienia ze standardem 

zakupu sprzętu komputerowego stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

2. Wniosek dotyczący zakupu zgodnego  z pozycjami  od 1 do 4 i od 6 do 7 standardu, o którym mowa w  § 1 

jest potwierdzany przez Centrum Informatyki bez wymogu przedstawienia dodatkowego uzasadnienia. 

3. Wnioski dotyczące zakupu sprzętu komputerowego odmienne niż te wymienione w ust. 2, wymagają 

przedstawienia do Centrum Informatyki przez wnioskodawcę szczegółowego uzasadnienia celu i potrzeby 

zakupu wnioskowanego sprzętu. 

4. Weryfikacja, o której mowa w ust. 3 ma na celu potwierdzenie adekwatności potrzeb i celów jakie mają 

zostać spełnione w wyniku realizacji wniosku.  

5. W przypadku braku określenia celu lub w przypadku niezgodności uzasadnienia zakupu z zakresem 

wniosku Dyrektor Centrum Informatyki może wycofać wniosek z zakresu najbliższego planowanego 

postępowania zakupowego celem dalszych wyjaśnień. 

 

§ 3 

Nie dopuszcza się samodzielnego dokonywania zakupu sprzętu komputerowego przez jednostki organizacyjne 

Uczelni. Zakup zrealizowany niezgodnie z procedurą traktowany będzie jako zakup prywatny i skutkować będzie 

koniecznością poniesienia wydatków przez osobę, która dokonała tego zakupu oraz z brakiem możliwości 

wykorzystania do celów służbowych. 
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§ 4 

Wszystkie zakupy w zakresie sprzętu komputerowego niezrealizowane do dnia wydania niniejszego Zarządzenia 

podlegają procedurze opisanej w § 2 celem weryfikacji zgodności ze standardem opisanym w § 1 pkt 1. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 r. 

 

          Kanclerz 

 

         mgr Magdalena Janowicz 

 

  


