
Milanówek, dnia 22.12.2020 r. 
                           Pieczęć Gminy Milanówek                                                                                                                                                      

…………………………………… 

ZAMÓWIENIE NR W/272/489/OŚZ/492/20 

 

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

Zakup usług naprawczych, polegających na naprawie donicy stalowej, znajdującej 

się przy wiadukcie w Milanówku.  

 

Lp. 

Opis towaru/usługi/roboty 

budowlanej * 

Ilość/

szt./k

rotno

ść 

(jeżeli 

dotyc

zy) 

Cena 

jednostkow

a netto  

– w PLN 

(jeżeli 

dotyczy) 

Sta

wka 

VAT 

- w 

% 

Cena 

jednostko

wa brutto 

 – w PLN 

(jeżeli 

dotyczy) 

Wartość  

brutto 

– w PLN 

 

1. Zakup usług naprawczych, 

polegających na naprawie 

donicy stalowej, 

znajdującej się przy 

wiadukcie w Milanówku.  

Naprawa obejmuje 

wykonanie uszkodzonych 

elementów donicy ze stali 

typu „corten”, demontaż 

uszkodzonych elementów 

oraz zamontowanie w ich 

miejsce nowych.  

- 4 471,54 23 5 500,00 5 500,00 

 Razem:  5 500,00 

 

Adres dostawy/usługi/robota budowlanej *: 05-822 Milanówek 

Termin realizacji dostawy/usługi/robota budowlanej *: do 30.12.2020 r. 

Warunki realizacji roboty budowlanej: Nie dotyczy 

Warunki płatności: 7 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: Covland Zbigniew Kowalski, 

ul. Groblowa 1, 05-800 Pruszków, NIP 534-020-44-60  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. 

 

Burmistrz  

Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Remiszewski 

Skarbnik Miasta 

Główny Księgowy Budżetu 

/-/ 

mgr inż. Bożena Sehn 

 
 

Główny Specjalista 

w Zespole ds. Zamówień Publicznych 

/-/ 

Sylwia Jabłońska 

 

 

 

Klasyfikacja budżetowa: 900/90004/4270 

Przygotowała: Karolina Krajewska 


