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                           …………………………… dnia ………………….. 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU dot. Części I zamówienia 

(PROMOCJA NA AUTOBUSACH PRZEWOŹNIKÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY OSOBOWE) 
 

Komisja w składzie: 

I. Przejmujący (Zamawiający - Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3) 
1. ………………………… - …………………………………… 
2. ………………………… - …………………………………… 
3. ………………………… - …………………………………… 

 
II. Przekazujący (Wykonawca - ……………………………………………………………………………..) 

1. ………………………… - …………………………………… 
2. ………………………… - …………………………………… 
3. ………………………… - …………………………………… 

 
W związku z realizacją Umowy nr KCE-WAD.271.1.2021… dotyczącej „Przeprowadzenia działań popularyzujących 
dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie śląskim” – części I 
zamówienia: PROMOCJI NA AUTOBUSACH PRZEWOŹNIKÓW REALIZUJĄCYCH PRZEWOZY OSOBOWE  
w dniu …………………. dokonano odbioru przedmiotu umowy tj.: 

 
− reklamy zewnętrznej na …… autobusach przewoźników realizujących przewozy osobowe, na liniach obejmu-

jących teren 5 powiatów województwa śląskiego tj. częstochowski, kłobucki, myszkowski, zawierciański  
i żywiecki. 
 

Wykonawca w terminie od dnia …….… do dnia …….... wyeksponował reklamę zewnętrzną na ….. autobusach 
przewoźników realizujących przewozy osobowe.  
 
Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 Umowy nr KCE-WAD.271.1.2021…. Wykonawca do niniejszego Protokołu Odbioru 
załączył: 
− Opis zrealizowanych działań popularyzujących NSP 2021 zawierający: 

 Listę autobusów, na których umieszczona została reklama zewnętrzna, z uwidocznionymi numerami  
autobusów bądź numerami rejestracyjnymi pojazdów służących do ich identyfikacji TAK/NIE* 

 Wykaz linii i tras, na których poruszały się autobusy z umieszczoną na nich reklamą zewnętrzną TAK/NIE*  
 Ilość kursów zrealizowanych przez poszczególne autobusy w okresie 30 dni ekspozycji reklamy na  

autobusach. TAK/NIE* 
− raporty zdjęciowe w formacie jpg:  

 zdjęcia … autobusów z umieszczoną na nich reklamą zewnętrzną, z uwidocznionymi numerami autobusów 
lub numerami rejestracyjnymi pojazdów służącymi do ich identyfikacji, wykonane pierwszego dnia  
ekspozycji wszystkich autobusów; TAK/NIE* 
 zdjęcia … autobusów z umieszczoną na nich reklamą zewnętrzną, z uwidocznionymi numerami autobusów 

lub numerami rejestracyjnymi pojazdów służącymi do ich identyfikacji, wykonane ostatniego dnia   
ekspozycji wszystkich autobusów; TAK/NIE* 

− ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
− ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Przedmiot umowy został zrealizowany należycie/nie został zrealizowany należycie* 
 
Uwagi: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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Podpisy członków komisji: 

Zamawiający:     Wykonawca: 

1. ……………………….    1. ………………………….. 
2. ……………………….    2. …………………………..  
3. ……………………….    3. ………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*niepotrzebne skreślić 


