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Poznań, dnia ………………………… 
 

Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 

61-623 Poznań 

ul. Wilczak 17 

NIP 209-00-01-440 

REGON 631257822  

 

ZLECENIE  NR IP.342.9.2018 

 
1. Miasto Poznań - Zarząd Dróg Miejskich zgodnie z art. 4 pkt 8 dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zleca: 

 opracowanie dokumentacji projektowej na wprowadzenie zmian w docelowej organizacji ruchu 

(oznakowanie pionowe, poziome) dla 15 projektów SOR na obszarze Miasta Poznania w 

następujących lokalizacjach: 

a. ul. Pamiątkowa  – koperta dla niepełnosprawnych, 

b. ul. Konarowa – koperta dla niepełnosprawnych, 

c. ul. Górna Wilda  – 2 koperty dla niepełnosprawnych, 

d. ul. Sokołowskiego  - koperta dla niepełnosprawnych, 

e. ul. Mariacka - koperta dla niepełnosprawnych, 

f. ul. Sobeskiego (poza pasem drogowym)- koperta dla niepełnosprawnych  

g. ul. Niedziałkowskiego – koperta dla niepełnosprawnych,  

h. ul. Działyńskich –  2 koperty komercyjne nr ewid.: S 279, S 280, 

i. ul. Głogowska –  koperta komercyjna nr ewid.: G 144, 

j. ul. Św. Marcin – koperta komercyjna nr ewid.: S 281, 

k. ul……………………………………………………………………. 

l. ul……………………………………………………………………. 

m. ul……………………………………………………………………. 

2. Wartość zlecenia (cena netto)  - ……………………………………………. 

(cena brutto)  - ……………………………………… zł(słownie) ……………………….. 

3. Termin realizacji zlecenia: 30 dni od otrzymania zlecenia + 7 od uzgodnienia projektu+7 od 

zatwierdzenia projektu. 

4. W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara w wysokości 0,5 % wartości 

umownej netto za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy naliczona zostanie kara w wysokości 20 % wynagrodzenia 

netto. 

6. Warunki płatności: przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Załączniki do faktury*: protokół odbioru projektów organizacji ruchu. 

7. Osoba odpowiedzialna merytorycznie za realizację zlecenia po stronie Zleceniodawcy (imię i 

nazwisko) Kamila Tolińska, nadzór nad wykonaniem zlecenia prowadzi kierownik/naczelnik 

wydziału (imię i nazwisko) Błażej Nitschke. 

8. Zlecenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy i dwa 

dla Zleceniodawcy. 
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9. Warunki dodatkowe: integralną częścią zlecenia jest zapytanie ofertowe z dn. 

…………………..2018 r. 

 

10. Załączniki do faktury*: protokół odbioru  projektów organizacji ruchu. 

 

 

 

 

        …………………………..….……………. 

        (Podpis właściwego Zastępcy Dyrektora ZDM) 

 

 

 

……………………………… 

 

 

…………………………………. 

 

 

………………………………… 

pieczęć, podpis  

pracownika merytorycznego 

 odp. za realizację 

pieczęć, podpis 

kierownika/naczelnika wydziału 

meryt. odp. za nadzór** 

pieczęć, podpis  

Głównego Księgowego lub jego 

zastępcy** 

 


