
Poznaj ofertę Nowej Ery
Zapoznaj się z pełną ofertą interaktywnych monitorów SAMSUNG oferowanych 
w ramach programu „Aktywna tablica”.

Pamiętaj, że proponowane przez Nową Erę modele monitorów Samsung o przekątnej 
ekranu 65 cali (QB65H-TR) oraz 75 cali (QB75H-TR) mają 5-letnią gwarancję producenta.

Realizacja krok po kroku
WAŻNE! Sprawdź, czy regulamin zamówień w Twojej placówce bądź gminie
nie obliguje Cię do innej procedury niż przedstawione poniżej.
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Zamów
Zamówienie wraz załącznikami, prześlij kurierem lub poleconą przesyłką 
priorytetową na adres:
Nowa Era Sp. z o.o., Centrum Kontaktu, ul. Spacerowa 50, 83–010 Straszyn
lub przekaż bezpośrednio Przedstawicielowi oświatowemu.

Sprawdź dokumenty
Przed złożeniem zamówienia w Nowej Erze sprawdź, czy masz komplet 
następujących podpisanych i opieczętowanych dokumentów:

• zamówienie wraz z warunkami jego realizacji,
• oświadczenie JST.

4

2

3

1
Zrealizuj zamówienie i montaż
Czekaj na informację dotyczącą dostawy sprzętu oraz terminu montażu.
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Pamiętaj o płatnościach
Faktura zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru
zamontowanego sprzętu. Dokonaj płatności za zrealizowane
zamówienie zgodnie z terminem płatności na fakturze.

Rozlicz się
Dokonaj rozliczenia z jednostką samorządu terytorialnego.
Pamiętaj, że dotacja celowa może być wykorzystana przez szkołę do końca 
roku budżetowego, na który została udzielona.
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Dzwoń w sprawie reklamacji
Jeżeli chcesz zgłosić reklamację, zadzwoń 58 322 45 46,
a otrzymasz szczegółowe informacje.
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Oczekuj materiałów dydaktycznych
Nowa Era udostepni użytkownikom wzorcowe scenariusze lekcji 
z wykorzystaniem multimedialnych zasobów do marca 2019 r. 
Dokumentację o wykorzystaniu sprzętu na lekcjach prześlij
do odpowiednich organów prowadzących do 30 czerwca 2019 r.  
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Serwis w okresie gwarancyjnym jest prowadzony w szkole.

WARIANT 1.
Jeśli uznałeś/-łaś, że oferta Nowej Ery 
jest dla Ciebie najkorzystniejsza, złóż 
zamówienie.

• Podejmij decyzję na podstawie
porównania oferty Nowej Ery
z innymi dostawcami.

• Sporządź notatkę uzasadniającą wybór 
Nowej Ery; dołącz do notatki naszą ofer-
tę, dokumentując w ten sposób zasad-
ność wyboru.

• Złóż zamówienie (patrz pkt 4) 
zawierające oświadczenie o realizacji 
zamówienia z 0% VAT, potwierdzone 
przez organ prowadzący Twoją 
placówkę, oraz zaakceptuj umówione 
warunki dostawy.

• Czekaj na informacje dotyczące 
dostawy i terminu montażu sprzętu.

WARIANT 2.
Jeśli nie dokonałeś/-łaś wyboru dostawcy
wg wariantu 1, skorzystaj z zapytania 
ofertowego na dostawę monitorów Samsung 
(QB65H-TR) lub Samsung (QB75H-TR) 
z 5-letnią gwarancją producenta.

• Złóż zapytanie ofertowe do minimum 
3 dostawców monitorów dotykowych 
Samsung.

• Przeprowadź proces wyłonienia dostawcy. 
Wyznacz termin na odpowiedź. Podejmij 
decyzję na podstawie przesłanych ofert.

• Złóż zamówienie (patrz pkt 4) zawierają-
ce oświadczenie o realizacji zamówienia 
z 0% VAT, potwierdzone przez organ
prowadzący Twoją placówkę, oraz zaak-
ceptuj umówione warunki dostawy.

• Czekaj na informacje dotyczące dostawy 
i terminu montażu sprzętu.


