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Milanówek, dnia 7 grudnia 2020 r. 

Zespół ds. Komunikacji Społecznej 

Znak sprawy: KS.271.40.2020.KS 

ZAMÓWIENIE NR W/272/466/KS/469/20 

Niniejsze zamówienie zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na 

podstawie art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy, zgodnie z zapisami określonymi w § 34d pkt 

2 lit. e „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka” 

wprowadzonego Zarządzeniem Nr 181/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 

24 października 2018 r. 

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

Ogłoszenie jednorazowe w gazecie Przegląd Regionalny - publikacja życzeń 

Bożonarodzeniowych. 

Lp. 

Opis 

towaru/usługi/robot

y budowlanej* 

Ilość/szt./

krotność 

(jeżeli 

dotyczy) 

Cena 

jednostkow

a netto – w 

PLN (jeżeli 

dotyczy) 

Staw

ka 

VAT 

– w 

% 

Cena 

jednostkowa 

brutto – w 

PLN (jeżeli 

dotyczy) 

Wartość 

brutto – w 

PLN 

1. 

Życzenia 

Bożonarodzeniowe 

(20 modułów) 

1 1000,00 zł 23% 1 230,00 zł 1 230,00 zł 

Razem: 1 230,00 zł 

Adres dostawy/usługi/miejsce realizacji roboty budowlanej*: nie dotyczy  

Termin realizacji dostawy/usługi/ roboty budowlanej*: data publikacji 23.12.2020 r. 

Warunki dostawy/usługi*: nie dotyczy 

Warunki realizacji roboty budowlanej*: nie dotyczy  

Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

Zamówienie uważane będzie za przyjęte do realizacji po otrzymaniu pisemnego 

potwierdzenia Wykonawcy.  

W dalszej korespondencji prosimy o powoływanie się na nasz numer zamówienia. 
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Gmina Milanówek uprawniona jest do otrzymywania faktury VAT. Numer 

identyfikacyjny NIP: 529-179-92-45.  

Upoważniamy firmę: MikaWas Sp. z o.o., ul Sierakowskiego 12A, 05-500 

Piaseczno, NIP 1231415150 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 

Klasyfikacja budżetowa: 750.75075§4300  

/-/ Piotr Remiszewski 

……….………………………… 
podpis Kierownika 

Zamawiającego 

/-/ Bożena Sehn 

……….……………………………………… 

data i podpis Skarbnika Miasta 

/-/ Katarzyna Stelmach 
……….……………………………………… 

podpis Kierownika Komórki 

Organizacyjnej 

/-/ Joanna Sierpińska 

……….…………………………………………………. 

podpis Kierownika Zespołu ds. Zamówień 

Publicznych 


