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Data sporządzenia ……….…………….. 

…………………………… 
…………………………… 
         (dane Wykonawcy) 

Zamówienie usługi 

nr ………………………………………. 

1. Tryb postępowania: ……………… 

2. Nr postępowania: ………………….. 

3. Przedmiot zamówienia: …………………………………………… 

4. Szczegółowy zakres wykonania Przedmiotu zamówienia: 

4.1. …………………………………….. 

4.2. …………………………………….. 

5. Wartość zamówienia nie przekroczy kwoty  ………….. zł netto+  należny podatek VAT (słownie złotych: ……… 

00/100) 

5.1. Wartości jednostkowe zamówienia: 
a) ……………………………… 
b) ……………………………… 

 
6. Termin wykonania usługi:  ……………………………………….. 

6.1. Usługi będą wykonywane zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, na podstawie zgłoszenia przez 
osobę wskazaną w pkt 11.1 lit. b.  
 

7. Miejsce wykonania usługi: Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego tj.: …………………………………… 

8. Warunki płatności:  

8.1. ………………………………………………………………………………. 

8.2. …………………………………………………………………………….…   

9. Warunki gwarancji: …………………………………………………………………………….… 

10. Procedury odbioru: …………………………………………………………………………….… 

11. Osoba do kontaktu:  

11.1. Ze strony Zamawiającego: 
a) W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:…………………………………………………….… 

b) W zakresie spraw związanych ze składaniem i realizacją zamówień 

cząstkowych:…………………………………. 

11.2. Osobami uprawnionymi do zatwierdzania i podpisywania zamówień cząstkowych są 

jednoosobowo:……………………….………… 

11.3. Ze strony Wykonawcy: …………………………. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej 
Zamawiającego, pod adresem: http://betrans.pl/przetargi i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
 
12. Załączniki:  

Zał. nr 1 – Protokół odbioru usługi 
 
Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralną część Zamówienia. 
Przyjmuję do realizacji niniejszego Zamówienia na warunkach w nim określonych. 
Postanowienia niniejszego Zamówienia mają charakter nadrzędny w stosunku do Ogólnych Warunków Zamówienia. 
 

 
 

 

                                 Zamawiający: 
 
 
 
 
 

…………………………………………… 
/podpis Zamawiającego/ 

 

 
Wykonawca: 

Przyjmuję do realizacji niniejsze Zamówienie na warunkach j. w. 
 
 
 
 

…………………………………………… 
/data, podpis Wykonawcy/ 

 

https://betrans.pl/przetargi
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Załącznik nr 1 – Wzór Protokołu Odbioru  

 

 PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC Nr ref.: 

Dotyczy umowy/zamówienia nr:  

Nazwa, tytuł umowy:  

Wykonawca: 

Miejsce realizacji zamówienia (zakład):  

Obiekt:  

Data wystawienia protokołu:  

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące 

prace i stwierdzono j.n.: 

           Imię i nazwisko…                                       Imię i nazwisko… 

przedstawiciel Zamawiającego                                                                                  przedstawiciel Wykonawcy                                                                    

 

L.p. Nr umowy/zamówienia Opis prac Wartość  [zł] 

1.  

 

 

 

 

RAZEM  

 

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową 

2. Jakość i terminowość wykonanych prac:  

3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: tak/nie* 

4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki:  

5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. oświadczają, 

że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano. 

 

 

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie: 

 

 ………………………………….. ..…………………………… 

 Przedstawiciel Zamawiającego 1 Przedstawiciel Wykonawcy 

 

          .…………………………………..  

               Przedstawiciel Zamawiającego 2 

 

 

 

Data podpisania: …………. 

 


