
         Poznań, dnia …………………….. 2018r. 
Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 
61 – 623 Poznań 
ul. Wilczak 17 
NIP 209-00-01-440 
REGON 631257822           

 
         [Nazwa Firmy  

[nazwa firmy] 
[nazwa firmy] 

[adres] 
       [adres] 

NIP [    ] 
REGON [    ] 

 
ZLECENIE  NR IRI.222.002.2019 

 

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

zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zleca pełnienie obowiązków 

inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej (koordynator) przy realizacji zadania pn.: 

„Budowa drogi rowerowej po pd. stronie ul. Dąbrowskiego w Poznaniu na odc. od ul. Radosnej w 

kierunku wschodnim (przed budynkiem  IMiGW)” zgodnie z procedurą funkcjonowania nadzoru 

inwestorskiego ZDM oraz bieżącym i końcowym rozliczeniem budowy. 
 

2.  Wartość zlecenia (cena netto)   [kwota] pln 

(cena brutto):    [kwota] pln 

(słownie brutto):    [kwota słownie] 
 

3.    Termin realizacji zlecenia:   do dnia 15.11.2019 r.  
W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót 
budowlanych, termin wykonania niniejszego zlecenia może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 
wynagrodzenia jednak nie dłużej niż o jeden miesiąc. 
W przypadku niewykonania prac w terminie naliczana będzie kara w wysokości 0,1 % wartości umownej za 
każdy dzień opóźnienia. 
W przypadku, gdy z powodu działania lub zaniechania działania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
nastąpi szkoda po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

4. Warunki płatności:  przelewem do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 
częściowej do wysokości 90% wartości zlecenia i faktury końcowej wystawionej po odbiorze 
końcowym. 
Załączniki do faktury:  dokument potwierdzający wykonanie zlecenia. 

 

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

Zleceniodawcy. 
 

6.  Warunki dodatkowe: Prawa i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego reguluje ustawa z dnia 07 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane. 

 
       ………………………………………………………….. 
          (Podpis właściwego Zastępcy Dyrektora ZDM) 
 
 
 ….……………………………..…………          …………………………………………           …………………………………….……. 

pieczęć, podpis pracownika odp. za 
realizację* 

pieczęć, podpis kierownika/naczelnika 
wydziału meryt. odp. za nadzór* 

pieczęć, podpis Głównego Księgowego 
lub jego zastępcy* 

 
*Podpisy i pieczęcie wymagane są na dwóch egzemplarzach pozostających w ZDM   


