Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
58 740 43 00
sekretariat@strefa.gda.pl

Wzór
DOP/5/7/2018

Gdańsk, dnia …….……

………………………………………
zwany dalej Wykonawcą

ZLECENIE
I.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie zleca wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu
wycinki siedmiu drzew zlokalizowanych w Gdańsku na Wyspie Ostrów. Lokalizacja i zakres prac – zgodnie z zapytaniem
ofertowym PSSE (nr DOP/5/7/2018 oraz ofertą z dnia …………………………….
Zakres prac obejmuje m.in.:
a. wycinkę siedmiu drzew określonych w załącznikach nr 1, 2 i 3.
b. Utylizację i wywiezienie z terenu prac wszystkich drzew i innych materiałów oraz odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzonych prac.
c. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z wykonanych prac (dok. zdjęciowa, wykaz pracowników i sprzętu,
oświadczenia o uporządkowaniu terenu, oświadczenie o zutylizowaniu odpadów, itp.).
Uwagi:
a) Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany jest do zweryfikowania w terenie lokalizacji istniejącego uzbrojenia
(lampy, szafy energetyczne, hydranty, pomosty, słupki oznacznikowe i inne);
b) Za wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury w trakcie realizacji prac odpowiada Wykonawca;
c) Wejście w teren możliwe wyłącznie za protokołem przekazania terenu prac.

II.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu zlecenia wynosi – ……….. zł (słownie złotych:
………………….złotych 00/100) plus podatek VAT.
Wynagrodzenie obejmuje pełen zakres zadania.

III.

Kary umowne przysługują Zleceniodawcy w wysokości 2% wartości Zlecenia za każdy dzień opóźnienia
w stosunku do terminu opisanego w pkt IV.

IV.

Termin wykonania przedmiotu zlecenia: prace w terenie - niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia (lecz nie później niż 14
dni od dnia przyjęcia zlecenia do realizacji).

V.

Za wykonane przedmiotu zlecenia zapłacimy przelewem na wskazane w fakturze konto w terminie 14 dni od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Podstawą wystawienia faktury VAT jest wykonanie zleconych prac wycinkowych (wraz z uporządkowaniem terenu po prowadzonych
pracach) oraz dokumentacyjnych - potwierdzone protokołem pozytywnego odbioru podpisanym przez przedstawiciela PSSE oraz
przekazanie do PSSE kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca:

Zleceniodawca:

Przyjmuję do realizacji z dniem………………
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