
Gmina Lesznowola 
ul. Gminna 60 
05-506 Lesznowola 
NIP: 123-12-20-334                          

Lesznowola 16.03.2023 
 

znak sprawy: SPO.1330.11.2023.CS       

  

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
Zamawiający: Gmina Lesznowola 

zaprasza do złożenia oferty na: 

Naprawę i konserwację drukarek. 

1. Czynności konserwacyjne i naprawcze będą wykonywane po uprzednim telefonie 

osoby uprawnionej ale nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

2. Czynności konserwacyjne  i naprawy wykonywane będą w terminie 24 godzin od 

momentu zgłoszenia w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

3. Konserwacje i naprawy nie wymagające angażowania specjalistycznych urządzeń 

lub długotrwałego testowania będą wykonywane w Urzędzie Gminy. 

4. Naprawy wymagające użycia specjalistycznych urządzeń lub długotrwałego 

testowania będą wykonywane poza Urzędem Gminy, w terminie do 7 dni. 

5. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem przeglądu 

konserwacyjnego w tym koszty dojazdu i materiałów zużytych do wykonania 

usługi. 

6. Umowa obowiązywać będzie od daty jej podpisania do 31.12.2023. 

7. Podstawą wystawienia faktury jest sporządzony przez Wykonawcę protokół po 

wykonaniu konserwacji lub naprawy. 

8. Zakres świadczonej usługi obejmuje : 

a. Konserwację kopiarek poprzez wykonanie czynności przewidzianych przez   

producenta, wskazanych w instrukcji serwisowej, obejmującą : czyszczenie 

drogi optyki, papieru,  utrwalania i wywoływania,  

b. Wymianę części zamiennych w/g zaistniałych potrzeb. 

c. Naprawę kopiarek poprzez: diagnozowanie usterek sprzętu, przegląd ogólny, 

ocenę techniczną, usunięcie awarii (naprawę uszkodzenia), wymianę 

uszkodzonych części. 



d. Regulację kopiarek obejmującą: zaczernienie i kontrast kopii/wydruku, 

synchronizację pionową i poziomą obrazu, marginesy, podajnik dokumentów. 

9. Czas reakcji: 4 godziny od zgłoszenia usterki. 

10. Autoryzacja producenta drukarek „Canon”. 

11. Udostępnieni tego samego modelu urządzeń drukujących na czas naprawy. 

12. Wykaz urządzeń biurowych, zawiera Załącznik nr 1. 

 

I. Miejsce i termin złożenia oferty:  19.03.2023 godzina 10.00, ofertę złożyć na adres email: 

informatyk@lesznowola.pl  

II. Termin otwarcia ofert: 20.03.2023 godzina 11.00 

III. Warunki płatności: przelew 14 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury 

IV. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Cezary Smereczyński -

informatyk@lesznowola.pl 

V. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej 

(elektronicznej), w języku polskim. 

VI. Sposób rozliczeń: wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia 

dokonywane będą w PLN. 

  



O F E R T A 
 
 
nazwa i adres Wykonawcy 
 
............................................. 

............................................. 

.............................................         

Gmina Lesznowola 
        ul. Gminna 60 
        05-506 Lesznowola 

 
1. Oferuję/my wykonanie zamówienia: ……………………………………………………… 
                   (nazwa zamówienia) 
 
za następująca cenę: 
 
➢ cena netto (bez podatku VAT) w zł: ………........................................................................  
(słownie złotych: ………………………………………...………..……………………….  
.............................................................................................................................................
........) 
 
+ obowiązujący podatek VAT w wysokości: …… %,  
 
➢ wartość podatku VAT w zł: …………………………………………………………… 
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….) 
 
➢ cena brutto (łącznie z podatkiem VAT) w zł: 
....................................................................., (słownie złotych: 
…..........................................……………………………………………....... 
............................................................................................................................. ................
........) 
1. Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

3. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 
wnoszę/wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

4. Potwierdzam/y termin realizacji zamówienia do dnia: ……………………………………. 

5. Wyrażam/y zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

 

 

  data  ..........................                                               ……………………………..………………………………… 
                              (podpis Wykonawcy) 


