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Załącznik nr 4 do SIWZ 
WZÓR 

 
 
……………………………………….. 
            (pieczęć jednostki) 

 
Protokół odbioru odzieży roboczej w ramach projektu Czas na zawodowców – wzrost 

jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół   
 

 
Sporządzony  dnia  …………………….. w ……………………………………… 
 
Zamawiający:  
Gmina Miasto Szczecin z siedzibą pl. Armii  Krajowej  1, 70-456 Szczecin, reprezentowaną przez: 
Agnieszkę Jaksim – Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego  
ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin  
nr WO-I.0052.1.488.2018.EW z dnia 17 września 2018r. 
 
Odbiorca: 
Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin 
 
Wykonawca: 
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….... 
 
Potwierdza się niniejszym, że w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego,  
ul. Unisławy 32/33, 71-402 Szczecin została wykonana dostawa odzieży roboczej zgodnie z 
umową nr …………….   ……………..………… na podstawie formularza ofertowego z dnia 
………………….….……. 
Wykonawca dostarczył opisaną poniżej odzież roboczą: 
 
 

Lp. Nazwa Liczba 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto 

1.     

2.     

 
 
Wartość brutto (zgodnie z ofertą) wynosi …………………….. zł  
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POTWIERDZAM / NIE POTWIERDZAM* przyjęcie przedmiotu zamówienia. 
 
Uwagi:…………………………….………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………… 
 
      Podpis osoby upoważnionej                     Podpis osoby upoważnionej 
do przekazania przedmiotu zamówienia                       do odbioru przedmiotu zamówienia  
 
 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i 
placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 
zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia 
zawodowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nazwa 
projektu: „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół” 


