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ANEKS nr 1 

zawarty w dniu 10 lutego 2021 r. do umowy nr W/272/33/KS/34/21 z dnia 21 stycznia 
2021 r. pomiędzy: 

Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku, przy ul. Kościuszki 45, 05-822 
Milanówek, REGON: 013269150, NIP: 529-179-92-45, reprezentowaną przez 
Burmistrza Miasta Milanówka – Pana Piotra Remiszewskiego, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Miasta Milanówka - Pani Bożeny Sehn, zwaną  
w dalszej części „Zamawiającym”, 

a 

Panią Gabrielą Szpot zamieszkałą w  
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ling Brett,  

z siedzibą w Książenicach, Aleja Spacerowa 104, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 
529-124-67-24, Regon: 016389818, zwaną w dalszej części „Wykonawcą”. 

zwani także łącznie Stronami lub Stroną  

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni umocowani do zawarcia niniejszej 
umowy oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. 

§ 1 

Strony zgodnie wprowadzają następujące zmiany do umowy nr W/272/33/KS/34/21  
z dnia 21 stycznia 2021 r.: 

1. w § 1 umowy ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Strony zgodnie ustalają następuje parametry techniczne związane  
z wyglądem jednostkowego egzemplarza: 

1) format A4, 
2) okładka i środek - pełen kolor, 
3) okładka mat, 
4) oprawa szyta (dwie zszywki), 
5) objętość maksymalnie 24 strony.”. 

2. w § 2 umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przedmiot niniejszej Umowy zostanie wykonany w terminie od dnia zawarcia 
Umowy najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 r.”. 

3. w § 7 umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 61,50 zł brutto (sześćdziesiąt jeden 
złotych 50/100) za jedną przygotowaną i wydrukowaną w Kurierze stronę A4. 
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Koszt realizacji jednego numeru Kuriera Milanowskiego nie przekroczy kwoty 
1476,00 zł brutto (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych). 

§ 2 

Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie i zachowują swoją moc 
obowiązującą. 

§ 3 

Aneks sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 
 
Wykonawca 
/-/ Gabriela Szpot 

Zamawiający 
/-/ Piotr Remiszewski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja budżetowa: 750.75075§4300 

Przygotował(a): Katarzyna Stelmach 


