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                         Olsztyn, dnia  8 kwietnia 2021r. 

 

         Okręgowa Izba Radców Prawnych  

         ul. Kopernika 10 

         10-511 Olsztyn  

 

OFERTA  

NA ZAKUP KAS FISKALNYCH ONLINE  

ważna do 1 lipca 2021r.  

 

Szanowni Państwo! 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.03.2021r. przedstawiamy poniżej naszą ofertę za zakup kas fiskalnych online 

oraz usług dla radców prawnych będących członkami Izby. 

 

Rekomendujemy nowoczesne  i łatwe w obsłudze urządzenia polskiego producenta NOVITUS: 

 

→ NANO ONLINE  niewielkie gabaryty i ergonomia, podświetlana klawiatura, komunikacja po wifi lub przez 

     modem  GSM  

→ NANO II ONLINE   silikonowa wodoodporna klawiatura chroni przed zalaniem kawą,  

    wbudowany wewnętrzny modem GSM 

→ ONE ONLINE   możliwość drukowania faktur i korekt, dodawanie notatek i ID klienta, dotykowy wyświetlacz 

 

 Zaletą wszystkich wymienionych urządzeń jest intuicyjna obsługa, estetyczny design, wytrzymałe akumulatory (nawet 3.000 

paragonów bez zasilania zewnętrznego) oraz  możliwość drukowania własnego loga na nagłówku paragonu. Występują one w różnych 

wersjach kolorystycznych. 

! Kasy  przypominają  też o ustawowym obowiązku wykonania codziennego raportu fiskalnego oraz przeglądu okresowego. 

 

 Dlaczego my? 

• jesteśmy pomysłodawcą i współzałożycielem OPBF – Organizacji Pracodawców Branży Fiskalnej, która kreuje wyższy 

standard obsługi Klientów w zakresie wdrażania i serwisowania kas rejestrujących, zapewniając wysoki poziom 

bezpieczeństwa danych klienta 

• współorganizujemy  szkolenia w Izbach Gospodarczych i Urzędach Skarbowych,  

• aktywnie uczestniczymy w konsultacjach w Ministerstwie Finansów i Rozwoju nad nowymi aktami prawnymi dot. kwestii 

fiskalnych 

• jesteśmy lokalną firmą związaną z branżą fiskalną od 20 lat 

• posiadamy lokal z dogodnym dojazdem i bezpłatnym parkingiem  

 

 

 

http://www.firmamonkiewicz.pl/


__________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
Firma „MONKIEWICZ”         ul. Perłowa 38    NIP: 742-178-26-30        Dział Handlowy: tel. 692 607 909 biuro@firmamonkiewicz.pl 
Agnieszka Monkiewicz        10-698 Olsztyn    REGON: 280044693      Serwis:                 tel. 781 121 100  www.firmamonkiewicz.pl 

                                                                                                                                                                                 LOKAL: ul. Dorantta 1 lok. 9, 10-699 Olsztyn  
                                                                                                                                                                 tel. 692 400 480    

 

  

L.p. Zdjęcie Towar/usługa Ilość szt.  Cena  

rabat przy 

zamówieniu 

do 05.05.2021

Cena po 

rabacie 

rabat przy 

zamówieniu                      

do 05.06.2021

Cena po 

rabacie 
vat

1.  NANO ONLINE z kartą WIFI 1 1 390,00 zł 13% 1 209,30 zł 9% 1 264,90 zł  23%

2.  NANO ONLINE z modemem GSM 24 m-ce 1 1 590,00 zł 

14% 1 367,40 zł 10% 1 431,00 zł  23%

3.  NANO II ONLINE z kartą WIFI 1 1 490,00 zł 

13% 1 296,30 zł 9% 1 355,90 zł  23%

4. NANO II ONLINE z modemem GSM 24 m-ce 1 1 690,00 zł 14%

1 453,40 zł 10% 1 521,00 zł  23%

5. ONE ONLINE z kartą WIFI 1 1 990,00 zł 10%

1 791,00 zł 6% 1 870,60 zł  23%

6. ONE ONLINE z modemem GSM 24 m-ce 1 2 190,00 zł 11%

1 949,10 zł 7% 2 036,70 zł  23%

7.

Fiskalizacja, szkolenie, programowanie, 

podłączenie do Centralnego Repozytoriumm 1 150,00 zł    45%
82,50 zł      25% 112,50 zł     23%

*

**

***

modem GSM umozliwia korzystanie z internetu dostarczanego przez operatora komórkowego. Cena kasy zawiera pakiet internetu dostępny przez 24 m-ce 

od daty fiskalizacj.                          Przedłużenie pakietu danych to koszt 120 zł netto/ rok

karta wifi umożliwia korzystanie z internetu dostępnego w kancelarii

ceny netto  
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Ważne informacje: 

! gwarancja 12 m-cy 

! przy wykonywaniu przeglądów co 12 m-cy gwarancja na kasę jest przedłużana do 36 m-cy, a gwarancja na moduł 

fiskalny do 5 lat 

! po dokonaniu zakupu i fiskalizacji w obowiązującym podatnika terminie przysługuje ulga w VAT za zakup kasy fiskalnej w 

wysokości 700 zł. Ponadto od zakupu urządzenia, jak i usług standardowo odliczacie Państwo 23% VAT oraz podatek 

dochodowy (19% liniowy lub wg skali podatkowej). 

! Należy zwrócić uwagę, że przeglądy okresowe kas od 1.05.2019r. są przedmiotem szczegółowych kontroli urzędów 

skarbowych. Niespełnienie obowiązku terminowego przeglądu kasy fiskalnej spowoduje nałożenie na Państwa kary w 

wysokości 300 zł w drodze decyzji.  

Z praktycznego względu korzystne jest wykonywanie przeglądów w cyklach rocznych, dzięki czemu eliminuje się 

ewentualne przekroczenie ustawowych terminów, chociażby z powodu zdarzeń losowych. 

Zapewniamy naszym Klientom kompleksowa obsługę serwisową, w tym także informujemy o zbliżającym się terminie 

obowiązkowego przeglądu.  

 

 Nie jest możliwe, aby określić całkowity koszt obsługi serwisowej kasy w okresie jej użytkowania ze względu na 

różnorodną problematykę techniczną. W związku z tym przedstawiamy poniżej nasz cennik na dodatkowe usługi 

serwisowe: 

- przegląd okresowy fiskalny co 12 m-cy   120,00 zł netto 

- przeglądy okresowe fiskalne  co 24 m-ce   240,00 zł netto 

 

 

! Zbliżająca się wymiana urządzeń obejmuje największą jak do tej pory grupę podatników. Już teraz docierają  do nas 

sygnały od producentów kas o możliwych trudnościach w dostępności urządzeń. 

 

Korzystając z naszej oferty zakupu  maja Państwo pewność, że proces wymiany urządzeń zostanie sprawnie 

przeprowadzony poprzez możliwość skorzystania z formularza zamówień dostępnego na naszej stronie internetowej 

www.firmamonkiewicz.pl. Dzięki temu możecie Państwo zamówić urządzenie już teraz, a zapłacić przy fiskalizacji. 

 

Zapraszamy do współpracy. 
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