
ZARZĄDZENIE  

nr 3/I/19 

Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp.  z   o. o. 

z  dnia 4 stycznia 2019 r. 

 

w sprawie usług wykonywanych przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud  
Sp.  z o. o. z wykorzystaniem środków transportowych 

 
§ 1. Środki transportu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. mogą być wyko-

rzystywane do wykonywania usług zewnętrznych. 

§ 2. Pracownicy Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Szemud Sp. z o. o. wykonują usługi ze-

wnętrzne na podstawie zlecenia wewnętrznego Prezesa Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego 

Szemud Sp. z o. o. lub Z- cy Kierownika ds. sieci i urządzeń wg wzoru określonego w załączniku nr 1 

do niniejszego zarządzenia. 

Nazwa środka trans-
portu jednostka miary cena netto (zł) uwagi 

Ciągnik Massey Ferguson 
5710 z ładowaczem czo-
łowym, pługiem 

roboczogodzina 115,00 z operatorem 

Samochód Peugeot Teepe  1 km 1,2 z kierowcą 
Koparko- ładowarka JCB 
4 CX roboczogodzina 98,00  z operatorem 

 

§ 3. Wykonanie ww. usług będzie rozliczane wg ustalonych stawek. 

§ 4. Minimalny czas pracy sprzętu nie może być krótszy niż 0,5 h, a w przypadku najmu sprzętu w  

dni wolne od pracy cena zostanie powiększona o 20 %. 

§ 5. Ceny wymienione w § 2 nie obejmują podatku VAT. 

§ 6. Zapłata za wykonaną usługę płatna jest na podstawie wystawionej przez GPK Szemud Sp. z o. o.  

faktury. 

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Z- cy Kierownika ds. sieci i urządzeń w Gminnym Przed-

siębiorstwie Komunalnym Szemud Sp. z o. o.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 
3/I/19 Prezesa Gminnego Przedsię-
biorstwa Komunalnego Szemud Sp. z 
o. o. z dnia 4 stycznia 2019 r. 

 

Szemud, dnia ………………….. r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZLECENIE USŁUGI Nr ……… 

 

 
 
Niniejszym, zlecam usługę sprzętem: ………………………………. .  

Rodzaj wykonywanej usługi : ……………………………………….. . 

Stawka za godzinę pracy sprzętu (roboczogodzina/km)  …………………... . 

ROZLICZENIE 

Czas pracy sprzętu .................................................................... liczba roboczogodzin 

 
 

Ponadto oświadczam, że: 
1. Zobowiązuję się do zapłaty należności za usługę po otrzymaniu faktury VAT. 
2. Upoważniam do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 
3. Posiadam prawo do dysponowania nieruchomością. 
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego 

zlecenia. 

 

 

podpis pracownika GPK Szemud Sp. z o. o                                                   podpis zamawiającego 

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

 

Dane Wnioskodawcy 
Imię i Nazwisko 
 
............................................................................................................ 

Adres (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy) 
 
 
............................................................................................................ 
 
 
............................................................................................................. 
 
Telefon: 
............................................................................................................. 
 
e-mail: 
............................................................................................................. 
 


