Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego Nr 7/ZP/KARR/2018 z dnia 08.10.2018 r.
WZÓR ZLECENIA
Zlecenie nr 7/ZP/KARR/2018

Koszalin, dnia ………………………………….. 2018 r.
Zamawiający:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
75-216 Koszalin
ul. Przemysłowa 8
tel. 094 / 341-63-30
fax 094/ 341 60 88
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie
IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045345,
wysokość kapitału zakładowego 4.200.000 zł,
NIP 669-14-29-630, REGON 330453619
www.karrsa.pl
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
(Nazwa i adres Wykonawcy)

Zgodnie ze złożoną najkorzystniejszą ofertą cenową z dn. …………………….. 2018 r., przedstawioną w
odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 8 października 2018 r. Koszalińska Agencja Rozwoju
Regionalnego S. A. zleca Państwu:
usługę okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul.
Przemysłowej 8.
Wykonawca zrealizuje ww. usługę zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669 z późn. zm.), a szczegółowy zakres
zlecenia obejmuje:
1. Protokół pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
ilość punktów: 674 szt.
2. Protokół pomiaru rezystancji izolacji urządzeń i obwodów:
ilość pomiarów: 32 szt.
3. Protokół pomiaru wyłączników różnicowo – prądowych:
ilość pomiarów: 64 szt.

4. Protokół pomiaru rezystancji uziemień instalacji odgromowej:
ilość pomiarów: 27 szt.
5. Sprawdzenie stanu instalacji odgromowej.
6. Konserwacja i przesmarowanie smarem złącz kontrolnych.
7. Wykonanie i dostarczenie dokumentacji przeprowadzonych prac.
Wartość zlecenia:
netto zł: …………………………………………………………………………
VAT %
……… VAT zł ………………………………………………….
brutto zł ……………………………………………………………………….
(słownie: ……………………………………..……………………..……………………..…………….….………………….brutto zł)

Termin realizacji zlecenia:
14 dni od daty zlecenia.

Płatność:
Należność za wykonanie usługi będzie płatna przelewem na konto w ciągu 30 dni od daty wpływu do
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół
zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony.
Dane do wystawienia faktury:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
NIP 669-14-29-630

Osoby do kontaktu ws. zlecenia:
ze strony Zamawiającego: ……………………………………. Tel. ……………………… e-mail ………………………………….
ze strony Wykonawcy: ………………………………………… Tel. ……………………… e-mail …………………………………

....…………………………………………………

....…….…………………….………….

Podpis Wykonawcy

Podpis Zamawiającego

Zleceniobiorcy

Zleceniodawcy

Protokół zdawczo – odbiorczy
do Zlecenia nr 7/ZP/KARR/2018 z dnia ………….……. 2018 r.

Koszalin, dnia ………………………………….. 2018 r.

Przedmiotem przekazania i odbioru jest:
usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul.
Przemysłowej 8 w Koszalinie,
szczegółowo opisana w Zleceniu nr 7/ZP/KARR/2018 z dnia …………………. 2018 r.

Stwierdza się, że ww. zamówienie zostało zrealizowane zgodnie ze Zleceniem.

Niniejszym protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
Zamawiającemu.

....………………………………

WYKONAWCA
strona przekazująca

....…….…………………….…

ZAMAWIAJĄCY
strona odbierająca

