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Załącznik nr 3 do Umowy 

- Protokół Odbioru Etapu (lub jego części)  

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ETAPU  

(lub jego części) 

 

Zamawiający: 

SOURCETECH Bohdan Drzymała  

ul. Obozowa 23, 37-700 Przemyśl  

REGON 360630699,  

NIP 7952289891 

 

Wykonawca:  

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

 

1. W związku z realizacją Umowy zawartej w dniu ………………….…………. r. dotyczącej 

zamówienia pn. „Realizacja prac rozwojowych”, w ramach prowadzonego projektu pn. 

„Wzrost konkurencyjności firmy SOURCETECH Bohdan Drzymała poprzez opracowanie i 

wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi opartej o technologie, poprawiające jakość życia 

najbardziej wrażliwych grup społecznych, w szczególności osób starszych” w ramach 

programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” współfinansowanego ze środków 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, 2014-2021, Wykonawca informuje Zamawiającego 

o wykonaniu przedmiotu Umowy/części przedmiotu Umowy, zawierającego się w etapie nr 

…………….., tj. w ramach przypisanego zadania nr ………., tj. następujących prac: 

- …………………………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………………………  

- ………………………………………………………………………………………………… 

w terminie ………... . 

2. Zamawiający stwierdza prawidłowe/nieprawidłowe wykonanie w/w czynności 

zawierających się w przedmiocie Umowy we wskazanym wyżej terminie.  
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3. Zamawiający dokonuje odbioru/nie dokonuje odbioru wykonania prac określonych  

w Załączniku nr 1 do Umowy, zezwalając/nie zezwalając tym samym Wykonawcy na 

wystawienie faktury VAT należnej za wskazany wyżej okres pracy. 

4. Uwagi:  ………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Opóźnienia: …………………………………………………………………………………... 

6. Załączniki:  

- ………………………………………………………………………………………………… 

- …………….……………………………………………………………………………………  

 

 

 

 

 

_______________________      ______________________ 

       WYKONAWCA             ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 


