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POLECENIE WYKONANIA W/272/410/OŚZ/413/20  

Burmistrz Miasta Milanówka poleca wykonać w okresie od dnia 16.11.2020 r. 

do dnia 18.12.2020 r. prace na rzecz Urzędu Miasta Milanówka, związane 

z montażem (poprzez zabetonowanie w podłożu) we wskazanych miejscach 10 sztuk 

tabliczek o treści:  „Sprzątnij po swoim psie. Zanieczyszczanie przestrzeni publicznej 

np. psimi odchodami podlega karze mandatu w wysokości do 500 zł.”. Parametry 

tabliczek do zamontowania: 

- wymiary tabliczki (szer. x wys.) 250 mm x 350 mm 

- materiał wykonania tabliczki:  aluminium (kompozyt 3 warstwowy) o grubości 2 mm 

- tabliczka osadzona jest na metalowym słupku o długości 1 m.  

 

Wynagrodzenie ryczałtowe za wyżej wymienione prace przysługuje w wysokości  

750,00 zł brutto (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych i zero groszy).  

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie złożonej noty obciążeniowej, w terminie  

7 dni od daty złożenia noty. 

Wynagrodzenie obejmuje koszty wykonania ww. prac oraz koszt materiałów 

niezbędnych do realizacji prac.  

Zakres wykonywanych prac będzie podlegał kontroli przez Referat Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Zielenią a po zakończeniu prac spisany zostanie protokół 

odbioru robót, stanowiący podstawę do wystawienia noty obciążeniowej.  

 

Przez podpisanie niniejszego polecenia wykonania Przyjmujący 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 Przyjmującego z zachowaniem zasad określonych 

w powołanej ustawie. 
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