
……………………………………     Milanówek, dnia 28.12.2020  roku 
                   Pieczęć Gminy Milanówek        

                                                                                                                                                

Zespół ds. Informatyki 
Nazwa komórki organizacyjnej 

Znak sprawy:  I.271.52.2020.MK 
ZAMÓWIENIE NR  W/272/496/I/499/20 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb 

Urzędu Miasta Milanówka 

 
Lp. 

Opis towaru 
Ilość 
sztuk 

 
Cena 

jednostkowa 
netto 

 

 
Stawka 

VAT 
 

 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

 

 
Wartość  

brutto 
 

1 
TONER HP 78A - 
oryginał 

2 249,00 zł 23% 306,27zł 
612,54  

zł 

2 
Toner HP 55X- 
zamiennik 

5 39,00 zł 23% 47,97 zł 
239,85   

zł 

3. 

2000szt etykiet 
(TYP OUT) (max 
zmieści się 
2000szt do 
drukarki) do druku 
termo 
transferowego 
papierowe, 
rozmiar 
40x25mm, 
nawinięte na rolkę 
o średnicy wew. 
25mm, średnica 
zew. do 120mm ( 
do drukarek Zebra 
GK420t ) 

2 29,00 zł 23 % 35,67 zł 71,34  zł 

 Razem: 
923,73 

zł  

Termin realizacji: 31.12.2020 r. 
Warunki płatności: przelew bankowy 14 dni od daty otrzymania faktury. 
Zamówienie uważane będzie za przyjęte do realizacji po otrzymaniu pisemnego 
potwierdzenia Oferenta.  
W dalszej korespondencji prosimy o powoływanie się na nasz numer zamówienia. 
Gmina Milanówek uprawniona jest do otrzymywania  faktury. 
Numer identyfikacyjny  NIP 529-179-92-45 
Upoważniam firmę:  SIGMA, ul. Bałtycka 7/9 74-500 Chojna 
   do wystawienia faktury bez składania podpisu osoby z naszej strony uprawnionej 
(upoważnionej). 
 
Przez przyjęcie niniejszego zamówienia Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi 
zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez publikację zawartej z nim 



Umowy, wraz z jej numerem, nazwą i adresem kontrahenta, przedmiotem 
zamówienia, datą zawarcia, łączną wartością, w publicznym rejestrze umów 
prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie 
Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina Milanówek jest administratorem 
danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z 29 sierpnia1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781  z późn.zm.) i jest zobowiązana do 
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w 
powołanej ustawie. 

 

           BURMISTRZ 

MIASTA MILANÓWKA 

                  /-/ 

PIOTR REMISZEWSKI 
   

SKARBNIK MIASTA MILANÓWKA 

/-/ 

BOŻENA SEHN 
                   

 

INSPEKTOR  W ZESPOLE DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

/-/ 

JOANNA SIERPIŃSKA 

 
  

Klasyfikacja budżetowa: 75023§4210 

 


