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Dot.: List Kwalifikacyjny w sprawie udziału Ministerstwa Edukacji Narodowej w programie Shape the Future (PI8112A) 

 

Microsoft niniejszym potwierdza, że Ministerstwo Edukacji Narodowej jest uprawnione do udziału w Inicjatywie Microsoft Shape 

the Future („Inicjatywa”), oraz do używania Produktu National Academic preinstalowanego i dystrybuowanego na urządzeniach 

spełniających wymogi Inicjatywy dotyczące konfiguracji sprzętu. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej musi dostarczyć niniejsze pismo (wszystkie strony) i Załącznik A Producentowi Oryginalnego 

Sprzętu („Producent OEM”) zwracając się z prośbą o podanie informacji, oferty cenowej lub składając zamówienie na właściwe 

Licencje Windows® 10 Pro (tylko National Academic) („Licencje”), określone poniżej. 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej może zamówić u Producenta OEM nie więcej niż 49.999 Licencji (łącznie) na jednostki 

magazynowe SKU wskazane poniżej, lub kolejne produkty. Wszystkie urządzenia dystrybuowane w związku z niniejszym Listem 

Kwalifikacyjnym muszą spełniać wymagania dotyczące konfiguracji sprzętu dla odpowiednich jednostek magazynowych SKU: 

 

Windows® 10 Pro (tylko National Academic)  

Windows® 10 Pro (tylko National Academic)(Standard)  

Windows® 10 Pro (tylko National Academic)(Plus) 

 

Licencje mogą być dostarczane jedynie instytucjom edukacyjnym wymienionym w Załączniku A i wyłącznie w ramach Inicjatywy. 

Ponadto, Microsoft może zażądać od Ministerstwa Edukacji Narodowej przedłożenia dowodu otrzymania Licencji, takiego jak 

faktura wystawiona przez Producenta OEM, potwierdzenie wysyłki lub tym podobny dokument potwierdzający ich otrzymanie. 

 

Uprawnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej do udziału w Inicjatywie, o którym mowa w niniejszym piśmie wygasa z upływem 

dwóch lat od daty sporządzenia niniejszego listu. Wszelkie modyfikacje lub rozszerzenia uczestnictwa w Inicjatywie, w tym między 

innymi, zmiany zasad, warunków i kryteriów związanych z uprawnieniem do uczestnictwa w Inicjatywie wymagają formy pisemnej 

i ich wydania przez Microsoft. 

 

Wszelkie pytania związane z niniejszym listem należy kierować do Państwa przedstawiciela firmy Microsoft. 
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