
        Milanówek, dnia 11.12.2020 r. 
                                                                                                                                                

Referat Oświaty 

Nazwa komórki organizacyjnej 

Znak sprawy: O.271.12.2020. 

 

ZAMÓWIENIE NR  W/272/485/O/488/20 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Samorządowy Lider Edukacji X  edycja  

 

 

Lp. 
Opis towaru 

Ilość 

sztuk 

 

Cena 

jednostkowa 

netto 

 

 

Stawka 

VAT 

 

 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

 

 

Wartość  

brutto 

 

1 

Obsługa 

organizacyjna i 

public relations 

udziału w 

programie 

„Samorządowy 

Lider Edukacji- X 

edycja” 

 

4 3000,00 zł 23% 3 690,00 zł 
3 690,00  

zł 

 Razem: 
 3690,00 

zł 

Termin realizacji: 14.12.2020 r. 

Warunki płatności: płatność za zamówiony towar zostanie uregulowana przelewem 

bankowym na podstawie faktury. 

Zamówienie uważane będzie za przyjęte do realizacji po otrzymaniu pisemnego 

potwierdzenia Oferenta.  

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

Gmina Milanówek uprawniona jest do otrzymywania  faktury. 

Numer identyfikacyjny  NIP 529-179-92-45 

Upoważniam firmę: Agencja Kreatywna Przemysław Ruta Communication ul. Modrzejowska 

20, 41-200 Sosnowiec 

NIP 6443010874:do wystawienia faktury bez składania podpisu osoby z naszej strony 

uprawnionej (upoważnionej). 



Zamówienie realizowane z wyłączeniem  Pzp stanowić będzie art. 34 c ust. 7 Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Milanówka, wprowadzonego 

Zarządzeniem nr 181/VII/2018 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 24.10.2018 ze zmianami. 

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 29 sierpnia1997 r. 

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

do przetwarzania danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w 

powołanej ustawie.  

 

 
podpis Kierownika Zamawiającego 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Remiszewski 
 

 data i podpis Skarbnika Miasta 

Skarbnik Miasta Milanówka 

/-/ 

Bożena Sehn 
 

podpis kierownika referatu zamówień publicznych
 

/-/ 

Ewa Karwize 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

Klasyfikacja budżetowa: 80195§4300   

Przygotował: Agnieszka Madany 


