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Załącznik nr 3 do Umowy nr CSIOZ/…../2015 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU 

 

Niniejszy protokół sporządzony w dniu …………… w oparciu o postanowienie Umowy nr 

CSIOZ/…../2015 

1. Osobami podpisującymi protokół są osoby uprawnione, tj.: 

- ze strony Zamawiającego: …………………… 

-ze strony Wykonawcy: ………………………. 

 

Przedmiot umowy zlecony na podstawie zlecenia nr …  z dnia ……………. na podstawie Umowy nr  

CSIOZ/…./2015 z dnia ……………. został dostarczony przez Wykonawcę zgodnie z umową/ 

niezgodnie z umową*. 

L.p

. 
Produkt Opis Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

1 Mleko UHT 2% w opakowaniu 

kartonowym o pojemności 1l. 
   

2 Herbata czarna 
kl. średnia, opakowanie 

zawierające od 100 do 120 

torebek o gramaturze 2g ±5% 

   

3 Herbata 

wieloowocowa 

kl. Średnia, opakowanie 

zawierające od 25 do 

30 torebek o gramaturze  

2g±5% 

   

4 Herbata zielona 

kl. Średnia, opakowanie 

zawierające od 25 do 

30 torebek o gramaturze 

2g±5% 

   

5 Kawa 

rozpuszczalna 

100% kawy naturalnej, 

opakowanie zawierające 200g 
   

6 Ciastka kruche 

o gramaturze minimum 135g, 

ale nie większej niż 200g 

(4 rodzaje: maślane, z 

bakaliami, kokosowe, 

z czekoladą) 

   

7 Cukier biały kryształ, opakowanie    
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papierowe zawierające 1kg 

8 Ciasto 

rodzaje ciast do wyboru: babka 

drożdżowa, babka piaskowa, 

mazurek, keks z bakaliami, 

makowiec w opakowaniach 

zawierających minimum 330g, 

a nie więcej niż 600g 

   

9 Faworki pakowane  od 180g do 200g    

10 Pączki  
ciasto drożdżowe z nadzieniem 

owocowym, lukrowane, o 

gramaturze od 65g do 80g 

   

suma  

 

 

 

Wnioskuję / nie wnioskuję* o rozliczenie finansowe pracy.  

 

Uwagi dodatkowe (dotyczą m.in. niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy opóźnień 

w realizacji)  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………... 

 

Przedstawiciel Zamawiającego:   Przedstawiciel Wykonawcy: 

 

…………………………….……                                     …………………………………. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 


