Warszawa, 27.03.2019 r.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 lutego br., Microsoft zatwierdził Ministerstwo Edukacji Narodowej jako urząd
administracji rządowej kwalifikujący się do inicjatywy Microsoft Shape The Future. Na tej podstawie wydano oficjalne
pismo w formie elektronicznej Letter of Eligibility for Ministerstwo Edukacji Narodowej (PI8112A), czyli tzw. LOE,
pismo uprawniające, wydane na okres 2 lat, od dnia 12 lutego 2019 roku.
W związku z powyższym Microsoft uprawnia instytucje edukacyjne w Polsce do zakupu nowych urządzeń
komputerowych z zainstalowanym fabrycznie i rozpowszechnianym na urządzeniach spełniających wymagania
sprzętowej konfiguracji oprogramowaniem w ramach programu Shape The Future.
Program Shape the Future umożliwia kwalifikującym się instytucjom sektora edukacyjnego zakup urządzeń zgodnie z
dotyczącymi konfiguracji sprzętu dla odpowiedniego SKU: Windows® 10 Pro (National Academic only); Windows® 10
Pro (National Academic only) (Standard); Windows® 10 Pro (tylko National Academic) (Plus) w dedykowanych dla szkół,
preferencyjnie niższych cenach. W ramach tego programu, partnerzy sprzętowi Microsoft ustalają ceny urządzeń z wyżej
wspomnianym systemem operacyjnym bazując na licencjach edukacyjnych National Academic only.
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.
2.
3.
4.
5.

Przedszkole, oddział przedszkolny, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego
Szkoda podstawowa
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące, technikum, zasadnicze szkoły zawodowe,
Szkoły policealne

W celu skorzystania z programu Shape the Future przez jednostkę uprawnioną należy w postępowaniu przetargowym
lub w momencie składania zamówienia u dostawcy (partnera uczestniczącego w programie) posłużyć się otrzymanym
numerem pisma uprawniającego (LoE; pismo w załączniku). To umożliwi każdemu wykonawcy lub dostawcy sprzętu
przygotowanie oferty na urządzenia z 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.

Powyższa informacja wraz z Letter of Eligibility może być podana do publicznej wiadomości.

Wszelkie modyfikacje lub rozszerzenia uczestnictwa w programie Shape The Future, w tym, ale nie ograniczając się do
warunków programu Shape The Future, warunków i kryteriów kwalifikowalności muszą być na piśmie i wydane przez
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Microsoft. Wszelkie pytania dotyczące zakwalifikowania danej instytucji należy kierować do Microsoft pod adres
LOEDESK@Microsoft.com.
Wierzę, że program wzmocni i zachęci szkoły do modernizacji i rozbudowy posiadanej infrastruktury szkolnej, w tym
szkolnych pracowni komputerowych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o dostępnych opcjach urządzeń i programie Shape the Future for K-12, należy
skontaktować się z przedstawicielem firmy Microsoft, Partnerem Microsoft lub odwiedzić witrynę: Urządzenia
dedykowane dla Edukacji.
Zachęcam do przekazania powyższej wiadomości wraz z Letter of Eligibility wszystkim szkołom oraz instytucjom
kwalifikującym się do zakupów w programie Shape The Future.
Dziękujemy za wybór rozwiązań edukacyjnych firmy. Edukacja jest kluczowym filarem misji Microsoft.
Staramy się tworzyć jak najlepszych możliwości dla wszystkich uczniów i nauczycieli zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Z wyrazami szacunku,
Cecylia Szymańska – Ban
Dyrektor ds. Edukacji
Microsoft Polska

*Przedkładając niniejsze pismo lub towarzyszące mu świadectwo kwalifikacji zgodnie z powyższym opisem, oświadczają Państwo, że (a) zamawiają urządzenia lub występują o ofertę cenową w imieniu
instytucji wskazanej w niniejszym piśmie; oraz (b) mają świadomość, że wszelkie urządzenia nabyte w ramach programu muszą służyć wyłącznie do użytku edukacyjnego. Przez „użytek edukacyjny” w
regulaminie oferty National Academic, rozumie się korzystanie ze sprzętu przez administratorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i średnich. Ponadto Microsoft może wezwać Urząd
Marszałkowski Województwa do przedstawienia dowodów otrzymania urządzeń, na przykład faktury wystawionej przez partnera technologicznego, protokołu dostawy czy analogicznej dokumentacji
wykazującej otrzymanie urządzeń. Microsoft zastrzega sobie prawo anulowania programu Shape the Future oraz niniejszego pisma w dowolnym momencie. Podanie nieprawdziwych informacji o
statusie użytkownika lub użytkowanie urządzeń nabytych w ramach programu StF niezgodnie z przeznaczeniem stanowi naruszenie warunków programu i może prowadzić do wycofania danej Instytucji
z programu przez Microsoft oraz dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnoprawnej oraz innych poważnych konsekwencji prawnych.

Załącznik:
1. Oryginał Letter of Eligibility.
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