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    UMOWA (wzór) nr ………./2021 

 

 

W dniu................................................2021 r. w Warszawie pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z siedzibą 

w Warszawie przy al. Niepodległości 190, 00 – 608 Warszawa, NIP 526 00 13 054, REGON 

012513262, reprezentowaną przez: 

Pana Cezarego Nobisa - Dyrektora Biura Prewencji, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Nr 154/2017 z dnia 11 maja 2017 r., 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

a  

 ........................................................................................ z siedzibą ................................................  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

pod numerem, NIP...................................................., REGON..............................................., 

o kapitale zakładowym: ...................................................zł., 

lub, opcjonalnie: 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

NIP ................, REGON ………....., reprezentowaną przez: 

1. .............................................................................  

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej  „Stronami”, 

 

w wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie realizacji zamówień publicznych, do których 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz.2019  z późn. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy, zawarto umowę 

następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wydrukowanie broszury „Zasady ochrony zdrowia i życia 

w gospodarstwie rolnym”, zgodnie z wymogami określonymi w Szczegółowym opisie 

przedmiotu umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz dostarczenie 

do 16 Oddziałów Regionalnych i Centrali KRUS, zwanych dalej Odbiorcami, zgodnie 

z wykazem i ilościami zawartymi w Rozdzielniku stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby: 

a) wydrukowany przedmiot umowy został zapakowany w kartony ważące 

nie więcej niż 10 kg,  
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b) na każdym kartonie została naklejona etykieta zawierająca ilość zapakowanych  

w niej egzemplarzy.  

3. Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport, rozładunek oraz wniesienie 

do określonych pomieszczeń wskazanych przez upoważnionych pracowników Odbiorców. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy w dniu zawarcia umowy projektu 

graficznego przedmiotu umowy określonego w Załączniku nr 1 do umowy 

na adres e-mail Wykonawcy ....................... linku, za pośrednictwem którego będzie możliwe 

bezpośrednie pobranie ww. projektu, co zostanie potwierdzone pomiędzy Stronami w formie 

pisemnej na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 3. 

5. Wykonawca może wykorzystać projekt graficzny wyłącznie w celu realizacji umowy.  

 

§ 2 

TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie 21 dni 

od daty zawarcia umowy. 

2. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie odpowiadał przekazanemu projektowi, 

w szczególności w zakresie kształtu, czcionki, kolorystyki, grafiki,  jak i jakości, rozdzielczości 

oraz estetyki.   

3. Dostawa zostanie zrealizowana przez Wykonawcę w dzień roboczy dla Zamawiającego, 

tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 15:00, po uprzednim powiadomieniu 

każdego Odbiorcy (na adres email wskazany w Załączniku nr 2) o planowanym terminie 

dostawy do danej lokalizacji (z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym). 

4. Dostarczenie przedmiotu umowy do każdego z Odbiorców zostanie potwierdzone  

17 protokołami odbioru, po uprzednim przeliczeniu ilości dostarczonego przedmiotu umowy 

(wzór protokołu odbioru stanowi Załącznik nr 3 do umowy).   

5. Kompletność i zgodność dostarczonego przedmiotu umowy z wymogami określonymi 

w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, potwierdzi 

upoważniony przedstawiciel Odbiorcy w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia 

przedmiotu umowy zgodnie z protokołem odbioru. 

6. W przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadać wymaganiom określonym 

w Szczegółowym opisie przedmiotu umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, 

upoważniony przedstawiciel Odbiorcy będzie uprawniony do wskazania uwag, w 

szczególności będzie mógł zażądać wymiany przedmiotu umowy, który jest uszkodzony bądź, 

który nie odpowiada wymaganiom określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, na wolny od wad. 
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7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany 

do ich uwzględnienia i dostarczenia przedmiotu umowy na wolny od wad, w terminie  

10 dni od zawiadomienia przekazanego przez upoważnionego przedstawiciela Odbiorcy 

pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 3.  

 

§ 3 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.  

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania każdego protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnej wymiany 

uszkodzonych w wyniku dostawy lub wadliwych egzemplarzy przedmiotu umowy na wolne 

od wad, w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego.  

4. Przedmiot wolny od wad Wykonawca dostarczy nieodpłatnie do miejsca, w którym 

stwierdzono wadliwość lub uszkodzenie.  

§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy 

nie przekroczy: …………………………………………………………………….... zł brutto, 

słownie: …………….……………………………………………….……..., w tym …..%VAT.  

2. Cena jednostkowa brutto przedmiotu umowy wynosi ………………………………… zł. 

3. Wskazana w ust.1 kwota całkowitego wynagrodzenia zawiera wszystkie należności 

dla Wykonawcy, jest ostateczna i nie może ulec zwiększeniu w trakcie umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1, nie podlega waloryzacji oraz wyczerpuje wszystkie 

roszczenia Wykonawcy względem Zamawiającego z tego tytułu, a także koszty niezbędne 

do realizacji przedmiotu umowy, w tym podatek VAT. 

 
§ 5 

WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Płatność za wydrukowanie oraz dostarczenie przedmiotu umowy będzie dokonana przez 

Centralę KRUS i 16 Oddziałów Regionalnych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. 

2. Faktury VAT za dostarczony przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostaną 

wystawione dla 17 jednostek organizacyjnych KRUS zgodnie z Załącznikiem nr 2 

do umowy. 

3. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania, faktury dla Centrali KRUS oraz 16 Oddziałów Regionalnych 
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KRUS wraz z protokołami odbioru potwierdzającymi odbiór przedmiotu umowy, podpisanymi 

bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, winny być przekazane na konto 

użytkownika o numerze identyfikacyjnym NIP 5260013054 tj. Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego. 

4. Podstawą do zapłaty każdej faktury VAT będzie oryginał protokołu odbioru, podpisany 

bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Stron, według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 3 do umowy, po uprzednim przeliczeniu dostarczonego przedmiotu umowy.  

5. Płatność za dostarczony i odebrany przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie 

dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia każdej prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dołączonym do niej 

oryginałem protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 8. 

6. Suma wartości wszystkich faktur wystawionych na poszczególne jednostki organizacyjne 

KRUS nie może przekroczyć wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1. 

7. Obowiązek przedstawienia oryginałów protokołów odbioru spoczywa na Wykonawcy. 

8. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

lub postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez 

Zamawiającego i Odbiorów prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

9. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

i Odbiorców. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy. 

11. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), wyraża zgodę 

na wystawienie przez Wykonawcę faktur VAT, korekt faktur VAT oraz ich duplikatów 

w formie elektronicznej (w formacie PDF) i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Centrali KRUS bf@krus.gov.pl. oraz na adresy 16 Oddziałów 

Regionalnych KRUS wskazane w Załączniku nr 2. Wykonawca oświadcza, że adresem 

z którego będą wysyłane faktury VAT, korekty faktur VAT oraz ich duplikaty jest następujący 

adres: …………………………… (dotyczy przypadku, gdy wykonawca będzie korzystał 

z przesyłania faktur VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej). 

12. Wykonawca zobowiązany jest zamieścić na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej 

płatności”, jeżeli dokumentuje ona czynność podlegającą temu mechanizmowi. 

 

§ 6 

KARY UMOWNE  

1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne  

z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy.   

mailto:bf@krus.gov.pl
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2. W przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy w terminie, o którym mowa  

w § 2 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia.  

3. W przypadku opóźnienia w uwzględnieniu uwag i dostarczeniu przedmiotu umowy 

na wolny od wad w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 

ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

4. W przypadku opóźnienia w wymianie wadliwych lub uszkodzonych egzemplarzy 

w terminie wskazanym w § 3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia.  

5. Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę zapisów w § 1 ust. 5, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niespełnienie wymogów określonych 

w § 9 ust. 1 w wysokości 50,00 zł brutto za każdy dzień niespełnienia wymogu. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

8. Zamawiający może dochodzić dalszych roszczeń ponad wysokość kar umownych, 

na zasadach ogólnych. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności wynikających z naliczenia kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

10. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez wyznaczenia 

dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy 

o co najmniej 3 dni robocze, w terminie do 8 dni roboczych od dnia, w którym przedmiot 

umowy miał zostać zrealizowany.  

§ 7 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 

       Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala al. Niepodległości 

190, 00-608 Warszawa. 

Wykonawca:……………………………………………………………………………………. 

2. Zmiana w/w adresów nie stanowi zmiany umowy. W przypadku zmiany adresu Strona, której 

zmiana dotyczy jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania  

o tym fakcie drugiej Strony w formie pisemnej. Niewywiązanie się z obowiązku 
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poinformowania o zmianie adresu, skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na ostatni 

znany adres, za doręczoną. 

3. Strony ustalają adresy e-mailowe do bieżących kontaktów w ramach Umowy: 

Zamawiający: Sekretariat Biura Prewencji, telefon służbowy nr 22 592 64 10,  

adres e-mail: bp@krus.gov.pl. 

Wykonawca:…................................................................................................................ 

4. Strony ustalają, że w przypadku konieczności zmiany upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, nie jest wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie. 

 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował przy udziale podwykonawcy ….… 

(opcjonalnie)  

Wykonawca oświadcza, że nie będzie korzystał z podwykonawców.  

§ 9 

ASPEKTY SPOŁECZNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudnić, 

na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące niżej wymienione czynności:  

a) opracowanie procesów technologicznych związanych z przygotowaniem produkcji, 

b) przygotowanie do druku, 

c) drukowanie konwencjonalne lub cyfrowe oraz lakierowanie maszynowe, 

d) czynności związane z procesem pakowania.  

Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby 

wykonujące w/w czynności.  

2. Obowiązek zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno 

Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych podwykonawców. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

informację o liczbie pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu kontroli wykonywania 

przedmiotu umowy w każdym czasie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego  

w siedzibie Wykonawcy lub innym miejscu faktycznego wykonywania przedmiotu umowy. 

5. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

mailto:bp@krus.gov.pl
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wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji umowy, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do żądania: 

1) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Ww. 

oświadczenie powinno zawierać, w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem dotyczącym 

zakresu obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników tj. 

bez adresów, nr PESEL pracowników. Informacje dotyczące, np. daty zawarcia umowy, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania. 

6. Podczas wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca 

zapewni przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 

WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1). 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać przy realizacji niniejszej umowy będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony umowy zobowiązują się do zachowania zasad poufności w stosunku do wszelkich 

informacji, w szczególności informacji o danych osobowych, w których posiadanie weszły 

lub wejdą w związku z realizacją niniejszej umowy. Strony umowy zobowiązują się również 

do zachowania w tajemnicy oraz odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentów 

przekazanych przez drugą Stronę, uzyskane informacje oraz otrzymane dokumenty mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy. 
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).  

5. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 
2. Rozdzielnik dostawy. 
3. Protokół odbioru. 

 

 

 

 

         Zamawiający :                    Wykonawca : 

 

.............................................................          ….................................................... 
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Załącznik nr 1 do umowy............z dnia.............. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 

 

Przedmiotem umowy jest wydrukowanie broszury Zasady ochrony zdrowia i życia 
w gospodarstwie rolnym oraz dostarczenie do 16 Oddziałów Regionalnych i Centrali 
KRUS.  

 

Dane techniczne: 
 

Broszura - Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym 

format B5, dopuszczalny format (165x240 mm) 

papier – okładka – kreda 170 g (4+0) 
– środki – kreda 170 g (4+4) 

objętość 24 stron środka (4+4) i 4 strony okładki (4+0) 

oprawa Zeszytowa zszywana po boku 240mm 

nakład 60 000 egz. 

  
 

 Przedmiot zamówienia nie będzie miał nadanego numeru ISBN/ISSN. Zamawiający 

nie wyraża zgody na nadanie numeru ISBN/ISSN przez Wykonawcę. 

 Zamawiający dopuszcza dostawę paletową do Oddziałów Regionalnych w: 

1) Bydgoszczy,  

2) Częstochowie (pod warunkiem, że Wykonawca będzie posiadał wózek do 

rozładunku),  

3) Gdańsku,  

4) Kielcach,  

5) Koszalinie,  

6) Krakowie,  

7) Lublinie (pod warunkiem, że Wykonawca będzie posiadał wózek do 

rozładunku), 

8) Poznaniu,  

9) Rzeszowie,  

10) Warszawie,  

11) Zielonej Górze.  
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Załącznik nr 2 do umowy nr……………. 

 z dnia…………… 

 

Rozdzielnik dostawy 

 

Lp. 
Oddział Regionalny 

wraz z danymi adresowymi 
Broszura Wartość brutto (zł) 

1 2 3 4 

1. 

OR KRUS w Białymstoku 
ul. Legionowa 18 
15-099 Białystok  
tel. (85) 749-73-00 
e-mail: bialystok@krus.gov.pl 

4 200  

2. 

OR KRUS w Bydgoszczy 
ul. Wyczółkowskiego 22 
85-092 Bydgoszcz 
tel. (52) 341 52 61 do 66 
e-mail: bydgoszcz@krus.gov.pl 

3 200 
 

 

3. 

OR KRUS w Częstochowie 
ul. J. Korczaka 5 
42-200 Częstochowa 
tel. (34) 366 97 70, 365 45 89, 365 56 74 
e-mail: czestochowa@krus.gov.pl 

1 700  

4. 

OR KRUS w Gdańsku 
ul. Trakt Św. Wojciecha 137 
80-043 Gdańsk 
tel. Centrala (58) 301 03 52, Sekretariat (58) 
301 48 93 
e-mail: gdansk@krus.gov.pl 

 
 

2 000 
 

 

5. 

OR KRUS w Kielcach 
ul. Wojska Polskiego 65 B 
25-389 Kielce 
tel. (41) 348 19 00, 348 19 10 
e-mail: kielce@krus.gov.pl 

3 400 
 

 

6. 

OR KRUS w Koszalinie 
ul. Słowiańska 5 
75-846 Koszalin 
tel. (94) 342 77 31 
e-mail: koszalin@krus.gov.pl 

1 200 
 

 

7. 

OR KRUS w Krakowie 
ul. Bratysławska 1 A 
30-201 Kraków 
tel. (12) 618 94 00, 618 94 10 
e-mail: krakow@krus.gov.pl 

7 000  

8. 

OR KRUS w Lublinie 
ul. Droga Męczenników Majdanka 12 
20-325 Lublin 
tel. (81) 759 34 10 
e-mail: lublin@krus.gov.pl 

7 600  
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9. 

OR KRUS w Łodzi 
ul. Żeligowskiego 32/34 
90-643 Łódź 
e-mail: lodz@krus.gov.pl 
Dostawa do: 
PT KRUS w Tomaszowie Mazowiecki 
ul. Grota Roweckiego 38/40 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 
tel. (44) 725 64 25 
e-mail: tomaszowmazowiecki@krus.gov.pl 

4 700 
 

 

10. 

OR KRUS w Olsztynie 
ul. Mickiewicza 1 
10-959 Olsztyn 
tel. (89) 534 97 71 
e-mail: olsztyn@krus.gov.pl 

2 100 
 
 

 

11. 

OR KRUS w Opolu 
ul. Ozimska 51 a 
45-058 Opole 1 
tel. (77) 454 56 41, 454 47 775 
e-mail: opole@krus.gov.pl 

1 300  

12. 

OR KRUS w Poznaniu 
ul. Św. Marcin 46/50 
60-959 Poznań 2 
tel. (61) 85 30 920 
e-mail: poznan@krus.gov.pl 

5 800  

13. 

OR KRUS w Rzeszowie 
ul. Słowackiego 7 
35-060 Rzeszów 
tel. (17) 867 34 00 
      (17) 862 12 66 
e-mail: rzeszow@krus.gov.pl 

4 400  

14. 

OR KRUS w Warszawie 
ul. Mińska 25 
03-808 Warszawa 
tel. (22) 810 27 19 
e-mail: warszawa@krus.gov.pl  

8 400  

15. 

OR KRUS we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich 62 
53-333 Wrocław 
tel. (71) 367 18 44 
e-mail: wroclaw@krus.gov.pl 

2 100 
 
 

16. 

OR KRUS w Zielonej Górze 
ul. Gen. Józefa Bema 44 
65-170 Zielona Góra 
tel. (68) 452 31 00, 452 31 01 
e-mail: zielonagora@krus.gov.pl 

700  

17. 

Centrala KRUS 
al. Niepodległości 190 
00-608 Warszawa 
tel. 22 592 64 10 
e-mail: bp@krus.gov.pl 

200  

 
Ogółem 

 

60 000  

mailto:lodz@krus.gov.pl
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Załącznik nr 3 do umowy nr……. z dnia……… 

……………………..,   dnia ……………………..  

              /miejscowość/                         /data/ 

 

 

 

 

PROTOKÓŁ ODBIORU  

  

  

W dniu........................... 2021 r. zgodnie z umową nr............. z dnia ........................2021 r. 

firma..................................................................................................................................dostarczyła 

do Oddziału Regionalnego w ...................................................... /Centrali KRUS* Broszurę - 

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym w ilości ……. egz. 

 

Uwagi: 

 

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

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

 

 

Przedstawiciel Zamawiającego                            Przedstawiciel Wykonawcy 

 

 

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

(Podpis i pieczątka imienna i firmowa)          (Podpis i pieczątka imienna i firmowa) 

 

* niepotrzebne skreślić 


