Protokół przekazania
W dniu ……………………. w Łodzi przy ul. Sanitariuszek 70/72
Przedstawiciele Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 zwany dalej
Przekazującym
1. ……………………………….
2. ……………………………….
Przy udziale Użytkownika - Przedstawicieli GOŚ Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy
ul. Sanitariuszek 66
3. ……………………………..…
4. ………………………………..
przekazali firmie (nazwa, adres firmy, NIP, REGON)

.......................................................................................
Którą reprezentują:
5. ………………………………..
6. ………………………………..
Zwanymi dalej Odbierającym,
prasę/okap* zgodnie umową kupna-sprzedaży nr …...………… z dnia………..…….……
producent: ………………, symbol: ………., rok produkcji ……, nr fabryczny ……..,
nr. inwentarzowy ……., wraz z wyposażeniem……………………………………..
Uwagi:
Odbierający zobowiązuje się do odbioru i wywiezienia urządzenia z terenu GOŚ ŁAM
do dnia ……………………………………..
Strony nie wnoszą zastrzeżeń do urządzenia.
Strony wnoszą następujące zastrzeżenia do urządzenia*:
………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………………………………………...
Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydział Gospodarki Komunalnej
Oddział Inwestycji i Infrastruktury

ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel.: +48 42 638 49 12
tel. fax.: +48 42 638 49 09

www.uml.lodz.pl
e-mail: komunalny@uml.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i
cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie
www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

1 …………………………

3 …………………………

2 …………………………

4 …………………………

.......................................................

(data, podpis i pieczęć Przekazującego)

.........................................................
(data, podpis i pieczęć Odbierającego)

5 ……………………………
6 ……………………………

…………………………………………..
(data, podpis i pieczęć Użytkownika)

*niepotrzebne skreślić
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Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i
cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie
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