
Załącznik nr 3   
 Warszawa, dnia ……………….. r.    

ZLECENIE WYKONANIA DOSTAWY 

  ZLECENIODAWCA   

Nazwa Firmy   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w 
Warszawie   

Adres   ul. Żelazna 79 ; 00-875 Warszawa    

NIP    NIP 527 020 98 30   

Telefon kontaktowy   tel. (22) 620-90-01/06 wew. ……….   

Osoba upoważniona do odbioru 
zlecenia    
   

e-mail: 
……………………………………………………………. tel. 
…………………………………………………………………   

        
1. Zamawiający   zleca   Wykonawcy   /dokładne   dane 

wykonawcy/……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..,  
wykonanie usługi polegającej na: dostawie prasy codziennej, tygodniowej oraz czasopism 
specjalistycznych w 2020 rku do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie  
/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  załącznik  nr 1 do niniejszego zlecenia/.   

2. Warunki wykonania usługi: ………………../np. dostarczenie (transport po stronie Wykonawcy)  
przedmiotu zlecenia do siedziby Zamawiającego w godzinach od ……..do……. itp., należy wpisać to co 
może być pomocne/ termin wykonania usługi: np. Zamawiający ustala na okres od …………… do 
……………. itp.   

3. Za wykonanie zlecenia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową przesłaną 
Zamawiającemu w dniu………………………………………………………w kwocie netto……………………………..               
/słownie:……………………………………………/w kwocie brutto……………………………………/słownie: …………………/   
(oferta cenowa Wykonawcy załącznik nr 2 do niniejszego zlecenia).   

4. Zamawiający zastrzega sobie, iż podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół 
odbioru podpisany bez zastrzeżeń (protokół odbioru załącznik nr 3 do niniejszego zlecenia) przez 
przedstawiciela  Zamawiającego   
……………………………………………………………………………………………………………….   
                                                                    /imię i nazwisko upoważnionego do odbioru pracownika Zamawiającego/   

5. Płatności, o której mowa w pkt. 3 , Zamawiający dokona w terminie ………….. dni licząc od dnia wpływu 
faktury Wykonawcy do Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy  
nr……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

6. Za termin zapłaty Zamawiający uważa dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.    
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zleceniem Wykonania Usługi mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego.   
8. Tryb postępowania zgodny z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) dla zamówień poniżej 30 000 euro.   
9. Zlecenie sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze strony.   

 

 

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

                                                 /Wykonawca/                                                                                                                                                        / Zamawiając/    



 
 
 
 
Szanowni Państwo   

Uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych udostępnione są 
na stronie internetowej WSSE w Warszawie pod adresem http://wsse.waw.pl/dla-klienta/ochrona-
danychosobowych   


