PROTOKOŁ ODBIORI] CZĘSCIOWEGO
sporządzony w J9|czu-Laskowicach
dnia . ?..,.q.t.,,...... 2017r.

1.

Zamawialący: GMINA JFICZ-LASKOWICE
z siedzibą w Jelczu-Laskowicach przy ul. Witosa 24,
tel,71l381 71 22.faks'71l381 71 11. NIP 912 17 15-777

2.

Wykonawca:
Prohabitat Rafał Bodzioch z siedzibą w Krakowie, osiedle W.A. Mozartanr 23l13,
NIP 945 ż019 594. REGoN 361597484

3.

Opis zamówienia i wykonanych usług:
opracowanie ,,Uproszczonego planu urządzenia lasów stanowiących własnośćGminy
Jelcz-Laskowice" zgodnie z Umową Zleceniem nr IR.Ls,616.L429lż017 z dnia22
marca 2017 r . oraz Aneksem nr l z dnia 28.01 .2017 r. do Umowy Zlęcenta nr
IR.Ls.616.1 .429/20|7

4.
5.

Tennin realizacji usług: od22.03.2017 do 30.11.201'7r.
W tenninie do 31.01 .20l7r. przekazano Zalnawiającemu 1 egzemplarzzamówienia w wersji
elektronicznej, uzyskano uzgodnienie odstąpienia od sporządzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko oraz wyłożolto projekt UPUL do pub|icznego wglądu.

6.

Komisja w składzie:
a) ze strony Zamawiającego: Gabriela Sierpińska (stanowisko ds. rolnictwa)
b) ze strony Wykonawcy: Rafał Bodzioch,
po dokonaniu przeglądu złożonej dokumentacji stwierdza. że przedmiot zamówienia został
wykonany zgodnie / łiezg€djsłe* zzapisami umowy.
Wykonawca zobowiązuje się usunąć błędy lbraki do dnia

UWAGI

Podpisy Komisji:
a)

b)
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1.

Zamawiający

:

GMINA JELC7-L ASKOWICE
z siedńbą w Jelczu-Laskowicach przy ul- Witosa 24,
tel- 7 ll 38l 7 l 2?, fal{s 7 ll 38l
7l ll, NIP 9l2 17 15 777

ż. Wykonawca:
Prohabitat Rafat Bodzioch zsiedzibąw Krakowie, osiedle W.A. Mozarta nr 23ll3,
NIP 945 20 79 594, REGoN 361597484

3.

Opis zamówienia i wykonanych usfug:
opracowanie ,rUproszcmnego planu urządzsnia lasrów stanowiących własnośćGminy
Jelcz-Laskowice' zgorlnie z Umową Zleceniem nr IR.Ls.6l 6.1.429t20l7 z dniaż2
marca 2077 r., Aneksem nr l z dńa28.07 .2017 r. oraz Anęksem nr 2 z dnia
ż1.II.2017 r. do umowy zlecenia nr IR.LS.6|6.1.42912017 zdńa22.03.2017r.

4.

Termin realizacji usfug: d22.03.2017 do 31-12.20l7r.
Zamówienie wykonano wterminie do: i(§,
t_o l)
Wykonawca przekazuje, aZamautiający odbiera Uproszczony plan urądzenia lasów
W formacie A4 w 4 egzelnplarzach papierowych oraz 2 egzemplarzach w wersji
elektronicznej na płycie CD ( zapis w formatach pdf i doc).

7.

Komisja w składzie:
a) ze strony Zamawiającego: Iwona Bajsarowicz (stanowisko ds. rolnictwa)

5.
6.

l?,

b)

ze strony Wykonawcy: Rafał Bodzioch,

po dokonaniu przeglądu złożonej dokumentacji stwierdza, żeprzedmiot zamówieniazostał

wykonany zgodnie / *iezgodnie* zzapisami umowyWykonawca zobowiązuje się usunąó brłędy / braki do dnia
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