Załącznik nr 3
do Zapytania ofertowego Nr 10/ZP/KARR/2018 z dnia 03.12.2018 r.
WZÓR ZLECENIA
Zlecenie nr 10/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. 3 grudnia 2018 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego
S. A. zleca Państwu:
usługę okresowego przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż. w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w
Koszalinie będącym własnością i zarządzanym przez KARR S. A.
Okresowy przegląd i konserwacja sprzętu ppoż. zostaną wykonane na podstawie Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719) oraz normy PN-EN
3-7+A1:2008.
Szczegółowy zakres zamawianej usługi zgodnie z ww. przepisami prawa obejmuje:

I. Wykonanie przeglądu i konserwacji gaśnic:
Gaśnica proszkowa GP - 1
2 szt.
Gaśnica proszkowa GP - 4
7 szt.

Gaśnica proszkowa GP - 6
2 szt.
Urządzenie gaśnicze GSE-2x 1 szt.
Gaśnica śniegowa GS – 5
1 szt.
II. Pomiar wydajności hydrantów wewnętrznych – 4 szt.
III. Próba ciśnieniowa węży hydrantowych – 4 szt.
IV. Sporządzenie protokołu potwierdzającego sprawność techniczną sprzętu.

Wartość zlecenia:
netto zł: …………………………………………………………………………
VAT %
……… VAT zł ………………………………………………….
brutto zł ……………………………………………………………………….
(słownie: ……………………………………..……………………..……………………..…………….….………………….brutto zł)

Termin realizacji zlecenia:
7 dni roboczych 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 10/ZP/KARR/2018 z dnia ………….……. 2018 r.

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

Przedmiotem przekazania i odbioru jest:
usługa okresowego przeglądu i konserwacji sprzętu ppoż. w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w
Koszalinie,

szczegółowo opisana w Zleceniu nr 10/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

