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Załącznik nr 4a 

Załącznik do umowy nr ………........................…. 

                                                           z dnia ....................................... r. 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU ( wzór) 

 

sporządzony w dniu …………………………… w Rawie Mazowieckiej 

I. Nabywca: Powiat Rawski 
Plac Wolności 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 
NIP: 8351606519 
Odbiorca: Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie 

Mazowieckiej 

Wykonawca 

………………………………………. 

……………………………………… 

…………………………………….. 

II. Potwierdzenie wykonania dostawy 
 

Potwierdza się niniejszym, że w dniu ………………...2019r. wykonana została dostawa urządzeń/sprzętu 

w ramach MODUŁU 1 zgodnie z umową nr …….……………………...…..2019 z dnia ………………….…...2019r. 

Wykonawca dostarczył niżej opisany przedmiot zamówienia: 

l.p. MODUŁ 1 Symulator nauki jazdy-konstrukcja 
mechaniczna z wyposażeniem 

Ilość Uwagi 

1.  Konstrukcja przestrzenna ze stali na bazie profili 40/40 
mm, bez widocznych spawów 
Malowanie podkładem i nietoksycznym lakierem 
samochodowym 

 

   

2.  Fotel: Opływowy kształt, z regulacją w nie mniej niż 2 
zakresach, z wbudowanymi głośnikami 
 

  

3.  Kierownica  z fabrycznie wbudowanymi silnikami mająca 
minimalnie 900 stopni obrotu 
 

  

4.  Podświetlenie dolne: LED 
 

  



 
 

Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 projekt współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

Beneficjent: Powiat Rawski; Realizator: Zespół Szkół – CEZiU im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej 

 

5.  Pedały hamulca, sprzęgła i przyśpieszenia, oddające 
realizm jazdy 
6-stpniowa skrzynia biegów z biegiem wstecznym 

  

6.  Wyposażenie dodatkowe: 
Okładziny zabezpieczające przed skutkami 
długotrwałego użytkowania urządzenia 

  

 

Moduł 1 Symulator nauki jazdy-konstrukcja mechaniczna z wyposażeniem 
Cena netto (PLN) VAT (PLN) Cena brutto (PLN) Cena brutto słownie 

 
 

   

 

III. Potwierdza się, że sprzęt jest fabrycznie nowy, tj. nieużywany, nieuszkodzony, w nienaruszonych 
oryginalnych opakowaniach bez śladów ingerencji. 

 

IV. Potwierdzenie przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi dostarczonego sprzętu.* 
 

 
Potwierdza się niniejszym, że w dniu …………….………... odbyło się szkolenie z zakresu obsługi 

dostarczonego sprzętu. 

 

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

  

V. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury. 
VI. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden 

dla Wykonawcy. 
 

 

Podpis Wykonawcy    Podpis Odbiorcy/Zamawiającego 

 


