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Załącznik nr 1 
 
 
Radom, dnia …………………………… 
   

Nazwa Wykonawcy............................................................................................................... 

 
 

Adres Wykonawcy................................................................................................................. 

 
 

NIP................................................................................................................................................ 

 
 

Regon......................................................................................................................................... 

 
 

Nr rachunku bankowego..................................................................................................... 
 

 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 

26-600 Radom  

 F O R M U L A R Z   O F E R T Y 

Odpowiadając na zapytanie cenowe znak sprawy …………………….……………………….……..na 

Dzierżawę i serwis wielofunkcyjnego urządzenia biurowego  

(ksero, drukarka, skaner)  w technologii czarno-białej z opcją wydruku sieciowego  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

1. Cena dzierżawy za korzystanie z kserokopiarki: 

• Łączna cena brutto abonamentu miesięcznego za dzierżawę kserokopiarki: 

………………....................……..….(słownie: ………………………………………………..…………….……………...…….…..….…..) 

2. Cena za jedną kopię wydruku formatu A4: 

• Łączna cena brutto za każdą kopie wykonaną przedmiotową kserokopiarką: 

…………………………………………..(słownie: .…………………………………………………………………………………………….…..)  

3. Oferowane urządzenie wielofunkcyjne do dzierżawy 

Model…………………………………. Symbol………………………………. 

4. Oświadczam/y, że:  

• Zapoznałem/liśmy się z treścią Zapytania cenowego DA.26.15.2020.IS akceptuję bez 

zastrzeżeń wszystkie warunki zapytania, 

• Posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (m.in. wpis do rejestru przedsiębiorców 

telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie  

z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019r, poz. 2460), 
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• Posiadam/y niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, 

• w przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję/my się do zawarcia pisemnej umowy w 

terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego na warunkach sprecyzowanych w zapytaniu 

cenowym, 

• w przypadku udzielenia zamówienia i po wykonaniu usługi zobowiązuję/my się do 

wystawienia faktury na warunkach płatności sprecyzowanych w zapytaniu cenowym,  

 

 

 

………………………..……………     …………………………………………………… 
 Miejscowość i data            (Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 

 

……………………………………………………………………. 

Pieczątka Wykonawcy 

         

 

 


