Operacja PT. ”Zarybianie w 2013 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu
odbudowy jego populacji”, Programu Operacyjnego „ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów
rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki słuŜące wspólnemu
interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego.
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Załącznik nr 1 do Umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU DOSTAWY
Spisany w dniu ........................... 2013 r. w Olsztynie w sprawie częściowego/końcowego* odbioru
dostawy: Ŝywego narybku węgorza europejskiego w dobrej kondycji, którego dobry stan zdrowotny
poświadczony jest aktualnym świadectwem pochodzenia i zdrowia, wydanego zgodnie z Ustawą z
dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz.U. 2008 r., Nr 213, poz 1342 z późn. zm.) lub oświadczeniem producenta o zdrowotności z
załączonymi wynikami badań podstawowych, wykonanych zgodnie z przywołaną Ustawą,
pochodzącego z sezonu 2012/2013, o masie jednostkowej od 2 do 10 g/szt i długości całkowitej ciała
poniŜej 20 cm.
Przejmujący – Zamawiający:
1. ................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................
Wykonawca:
1. ................................................................................................................................................
Dostawa realizowana na podstawie Umowy nr .............................. z dnia ........................ przez:
.......................................................................................................................................................
Opis przedmiotu dostawy: Ŝywy narybek węgorza europejskiego w dobrej kondycji, którego dobry
stan zdrowotny poświadczony jest aktualnym świadectwem pochodzenia i zdrowia, wydanego
zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2008 r., Nr 213, poz 1342 z późn. zm.) lub oświadczeniem producenta o
zdrowotności z załączonymi wynikami badań podstawowych, wykonanych zgodnie z przywołaną
Ustawą, pochodzący z sezonu 2012/2013, o masie jednostkowej od 2 do 10 g/szt. i długości
całkowitej ciała poniŜej 20 cm.
Miejsce odbioru dostawy: .................................................................................................................
Ilość dostarczonego Ŝywego narybku węgorza europejskiego: ....................... szt. ..................... kg
Przekazane dokumenty:
a)

TAK / NIE*

b)

TAK / NIE*

c)

TAK / NIE*

Inne dokumenty:
............................................................................................................................................................
Po sprawdzeniu dokonanej dostawy stwierdza się, Ŝe:
Dostawa jest zgodna pod względem ilościowym i jakościowym z zawartą Umową
TAK / NIE*
Dostawa pozostaje:

nieodebrana / odebrana*.

Inne warunki:*
.....................................................................................................................................................
Na tym protokół zakończono i podpisano:

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