
Milanówek, dnia 03.11.2020 r. 

 

ZAMÓWIENIE NR W/272/396/OŚZ/399/20 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia – dostawa/usługa/robota budowlana *:    

Zakup zestawów higienicznych i woreczków na psie nieczystości, wydawanych 

Mieszkańcom Milanówka, celem sprzątnięcia po swoim zwierzęciu. Woreczki 

wydawane w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią i Straży Miejskiej. 

 

L

p. 
Opis towaru/usługi/roboty 

budowlanej * 

Ilość/sz

t./krotn

ość 

(jeżeli 

dotyczy

) 

Cena 

jednostko

wa netto  

– w PLN 

(jeżeli 

dotyczy) 

Staw

ka 

VAT 

- w % 

Cena 

jednostk

owa 

brutto 

 – w PLN 

(jeżeli 

dotyczy) 

Wartość  

brutto 

– w 

PLN 

 

1. Zestawy higieniczne dla 

zwierząt „animals” karton po 

1000 szt. 

2 szt. 180,00 23% 221,40 442,80 

2. FIBI woreczki na psie 

nieczystości karton po 2500 

szt. 

2 szt. 73,00 23% 89,79 179,58 

 Razem:  622,38 

 

Adres dostawy/usługi/miejsce realizacji roboty budowlanej *: ul. Spacerowa 4, 05-822 

Milanówek 

Termin realizacji dostawy/usługi/ roboty budowlanej*: 20.11.2020 r. 

Warunki dostawy/usługi: na koszt oferenta 

Warunki płatności: 14 dni 

 

W dalszej korespondencji prosimy o powoływanie się na nasz numer zamówienia. 

Gmina Milanówek uprawniona jest do otrzymywania faktury VAT. Numer 

identyfikacyjny NIP 529-179-92-45. Upoważniamy firmę: Asklepios Małgorzata Jania, 

71-670 Szczecin, ul. Przyjaciół Żołnierza 120, NIP 852-106-83-35 do wystawienia 

faktury VAT bez składania podpisu osoby z naszej strony uprawnionej 

(upoważnionej). 

 

Przez przyjęcie niniejszego zamówienia Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi 

zastrzeżeń co do przetwarzania danych osobowych przez publikację zawartej z nim 

Umowy, wraz z jej numerem, nazwą i adresem kontrahenta, przedmiotem 

zamówienia, datą zawarcia, łączną wartością, w publicznym rejestrze umów 

prowadzonym przez Burmistrza Miasta Milanówka i publikowanym w Biuletynie 

Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina Milanówek jest administratorem 

danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z 10 maja 2018 r.  o ochronie 

danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) i jest zobowiązana 



do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych 

w powołanej ustawie. 
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Klasyfikacja budżetowa: 754/75495/4210  
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