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Załącznik  nr 1     
  

 

Gmina Luzino 

ul. Of. Stutthofu 11 

84 – 242 Luzino 
 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

do zapytania ofertowego na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem 

systemu nadzorującego eksploatację 

 

 

 

Oferent: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………….. 

z 

siedzibą:………………………………………………………………………………………… 

NIP,REGON: 

……………………………………………………………………………………………….… 

Nr rachunku bankowego:……………………………………………………………………… 

Telefon, fax, e – mail:…………………………………………………………………………. 

 



 
 

 

 

 

 

str. 2 
 

 

 

 

 

Urząd Gminy Luzino 
 

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 

   tel.(0-58)678-20-68, fax(0-58)678-23-25, 

www.luzino.eu    e-mail: sekretariat@luzino.pl 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dzierżawę urządzeń 

wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu nadzorującego eksploatację, oferujemy 

wykonanie zamówienia za cenę: 

 

OFERTA 

 

Lokalizacja urządzenia 
Liczba 

urządzeń 

Liczba 

miesięcy 

dzierżawy 

Cena ryczałtu 

netto za 1 miesiąc 

dzierżawy  

(kopii/wydruków 

zakres A5-A3) 

Wartość dzierżawy  

za 12 miesięcy 

netto 

VAT 

…. 

% 

brutto 

Referat Finansowy - Ul. 

Ofiar Stutthofu Nr 11, 84-

242 Luzino 
1 12 ……..zł ……..zł ….% ……..zł 

Referat Inwestycyjno-

Eksploatacyjny - Ul. 10 

Marca 11, 84-242 Luzino 
1 12 ……..zł ……..zł ….% ……..zł 

Sekretariat - Referat 

Organizacyjny Ul. Ofiar 

Stutthofu 11, 84-242 

Luzino 

1 12 ……..zł ……..zł ….% ……..zł 

Referat 

Zagospodarowania 

Przestrzennego, 

Nieruchomości I Ochrony 

Środowiska Ul. 10 Marca 

11, 84-242 Luzino 

1 12 ……..zł ……..zł ….% ……..zł 

Biuro Rady Gminy 

Luzino Ul. 10 Marca 11, 

84-242 Luzino 
1 12 ……..zł ……..zł ….% ……..zł 

Kancelaria - Referat 

Organizacyjny Ul. Ofiar 

Stutthofu 11, 84-242 

Luzino 

1 12 ……..zł ……..zł ….% ……..zł 

Referat ds. Oświaty - Ul. 

10 Marca 11, 84-242 

Luzino 
1 12 ……..zł ……..zł ….% ……..zł 

Archiwum - Ul. 10 Marca 

11, 84-242 Luzino 
1 12 ……..zł ……..zł ….% ……..zł 

Suma: ……..zł ……..zł  ……..zł 
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Słownie kwota brutto: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Cena za 1 kopię (ponad limit zawarty w miesięcznej dzierżawie: zakres A5-A3) 

netto VAT …. % brutto 

kolor czarno-biały  kolor czarno-biały 

    

Cena kopii ponad limit nie może przekroczyć 1/3 kwoty netto ceny ryczałtu za 1 miesiąc dzierżawy i liczby 2000 kopii /wydruków na 

papierze format A4 (A3 = 2 x A4). 
Jednocześnie Oferent: 

1)  oświadcza, że urządzenia wielofunkcyjne, stanowiące przedmiot zamówienia są 

fabrycznie nowe. 

2)  oświadcza, że zaoferowane ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3) oświadcza, że gwarantuje niezmienność ceny przez okres 12 miesięcy. Oświadcza, że 

wyraża zgodę na rozliczanie miesięczne. Termin wystawienia oraz dostarczenia 

faktury do 20 – go dnia następnego miesiąca za miesiąc ubiegły, zaś termin płatności 

wynosi 30 dni kalendarzowych, od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury za miesięczna dzierżawę urządzenia  wraz z 

potwierdzeniem ilości wykonanych kopii / wydruków dla każdego urządzenia. 

4) oświadczam, że jestem zobowiązana niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

5) oświadcza, że zapoznał się  oraz akceptuje postanowienia umowy i zobowiązuję się w 

przypadku wyboru jego oferty, do jej zawarcia w miejscu oraz terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6) spełniam warunki określone przez Zamawiającego, a wszystkie informacje zawarte  

w ofercie są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. 

…................................., dnia .................................... 

 

…............................................................... 
(podpis osoby/osób uprawnionej (ych)  

wraz z pieczątką imienną) 


