
Załącznik nr 3 do umowy

KOŃCOWY PROTOKÓŁ ODBIORU

przedmiotu  umowy  nr  .............  z  dnia  .............  sporządzony  w  dniu  .............
w .............

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa opracowania, przygotowania i wdrożenia
Platformy  współpracy  pomiędzy  uczniem  –  szkołą  –  pracodawcą  -  organem
prowadzącym w ramach realizacji  przez Gminę Lublin projektu „Lublin stawia na
zawodowców” współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

Przedstawiciele stron, tj:
- Zamawiającego: ..................................;
- Wykonawcy: ..................................;
stwierdzają, że:

Przedmiot  umowy został  wykonany zgodnie  z  jej  postanowieniami  i  Zamawiający
przyjmuje go bez zastrzeżeń.*

Przedmiot  umowy  został  wykonany  z  niżej  opisanymi  wadami  i  Zamawiający
odmawia jego przyjęcia do czasu ich usunięcia:*

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

* – wybrać właściwe

Protokół  niniejszy  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający  Wykonawca

…............................ …............................

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
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Załącznik nr 3 a do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU 
POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW REALIZACJI 

przedmiotu  umowy  nr  .............  z  dnia  .............  sporządzony  w  dniu  .............
w .............

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa opracowania, przygotowania i wdrożenia
Platformy  współpracy  pomiędzy  uczniem  –  szkołą  –  pracodawcą  -  organem
prowadzącym w ramach realizacji  przez Gminę Lublin projektu „Lublin stawia na
zawodowców” współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020

Przedstawiciele stron, tj:
- Zamawiającego: ..................................;
- Wykonawcy: ..................................;
stwierdzają, że:

Etap …………………………………………………………………………..:

został wykonany zgodnie z postanowieniami umowy i Zamawiający przyjmuje go bez
zastrzeżeń.*

został wykonany z niżej opisanymi wadami i Zamawiający odmawia jego przyjęcia do
czasu ich usunięcia:*

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

* – wybrać właściwe

Protokół  niniejszy  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden  dla
Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

Zamawiający  Wykonawca

…............................ …............................

Projekt współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
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