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Zamawiający:         Wykonawca: 
Urząd Statystyczny we Wrocławiu  
ul. Oławska 31 
50-950 Wrocław 

            
 

Protokół odbioru  (wzór) 
Sporządzony w dniu ………………….. w ………………………………………………………. w sprawie odbioru świadczenia 
usługi cateringowej na podstawie umowy nr WRO-WA.2720.213.2018 z dnia ………….…. 2018 r. po ……..… turze 
trzydniowego szkolenia pn. „Analiza danych i programowanie w środowisku R”, w ramach realizacji 
projektu unijnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,  
Oś priorytetowa: POPC II oś „E- administracja i otwarty rząd” Działanie: 2.3 Cyfrowa dostępność  
i użyteczność informacji sektora publicznego pn. „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. 
 
Wykonawca na podstawie umowy nr WRO-WA.2720.213.2018 z dnia ………….…. 2018 r. wykonał usługi 
cateringowe zlecone w dniu (dniach):  

(podać daty zlecenia/zleceń) 
1) ………………………………………… 2018 r. 
2) ………………………………………… 2018 r. 
3) ………………………………………… 2018 r. 

 
Wynik odbioru 
 
1. Pozytywny *) Zamawiający dokonuje odbioru usług cateringowych objętych niniejszym protokołem 

bez zastrzeżeń i stwierdza, że został on wykonany zgodnie z wymogami określonymi w umowie. 
2. Pozytywny *) Zamawiający dokonuje odbioru z usług cateringowych objętego niniejszym protokołem  

i stwierdza, że: 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

(opisać niezgodności z umową i zleceniem podając datę (daty) zleceń) 
3. Negatywny *) Zamawiający odmawia odbioru niżej wymienionych usług cateringowych objętych 

niniejszym protokołem w związku z: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....… 

(opisać niezgodności z umową i zleceniem podając datę (daty) zleceń) 
 
*) niepotrzebne skreślić, pozostawiając jedynie właściwą treść zapisów 
 
Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
W imieniu Zamawiającego     W imieniu Wykonawcy 

Podpis: ………………………………………………….……….…   Podpis: …………………………………………….……….…..…  

Imię i nazwisko: …………………………………………………..  Imię i nazwisko: ……………………………………………….. 

Data: ……………………………………………………………………  Data: …………………………………………………….……...…… 
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