
Załącznik nr 7 do umowy 
 

 
 

Gdańsk, dn. ........................ 
 
 

 
 
 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY  
 

do Zamówienia nr ……./ ……… z dnia…….. 
 

Zgodnie z treścią umowy dotyczącej postępowania numer ZP/286/055/U/20 na usługę prowadzenia mediów 

społecznościowych dla Politechniki Gdańskiej (Facebook, Instagram) stwierdza się, że Zamawiający: 

 

❑ przyjął bez zastrzeżeń realizację Zamówienia na usługi w następującym zakresie: 
 
I. Facebook 
 

Nr formularza 
rzeczowo-
cenowego 

Usługa Temat zrealizowanej usługi 

Liczba  
zrealizowanych usług 

zgodnie z 
zamówieniem 

1. 
obsługa 
podstawowa 

 od………….... (dzień, miesiąc, rok)     
 do …….……..(dzień, miesiąc, rok)  

 szt. 1 

2. obsługa dodatkowa   

2.1. Post   szt. …… 

2.2. Layout   szt. ….. 

2.3. Cover Video   szt. ….. 

2.4. Cover photo   szt. ….. 

2.5. Konkurs   szt. ….. 

2.6. Czat   szt. ….. 

2.7. Zakładka   szt. ….. 

2.8. Grupa   szt. ….. 

2.9. Avatar   szt. ….. 

2.10. Nakładka   szt. ….. 

 
Kwota zamówienia obsługi dodatkowej: ………………………….……………………………… zł brutto 
       
Kwota należna za realizację ww. usług w ramach obsługi dodatkowej……………………… zł brutto  

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 
Dane   Wykonawcy 



Załącznik nr 7 do umowy 
 
II. Instagram 
 

Nr formularza 
rzeczowo-
cenowego 

Usługa Temat zrealizowanej usługi 

Liczba  
zrealizowanych usług 

zgodnie z 
zamówieniem 

1. 
obsługa 
podstawowa 

 od………….... (dzień, miesiąc, rok)     
 do …….……..(dzień, miesiąc, rok)  

 szt. 1 

2. obsługa dodatkowa   

2.1. Czat   szt. …… 

2.2. Zakładka   szt. ….. 

2.3. Grupa   szt. ….. 

2.4. Avatar   szt. ….. 

2.5. Sklep   szt. ….. 

2.6. Konkurs   szt. ….. 

2.7. Akcja Specjalna   szt. ….. 

2.8. Instameet   szt. ….. 

 
Kwota zamówienia obsługi dodatkowej: ………………………….……………………………… zł brutto 
       
Kwota należna za realizację ww. usług w ramach obsługi dodatkowej……………………… zł brutto  

 
 

  
Działania reklamowe 
 

Nr formularza 
rzeczowo-
cenowego 

Usługa Temat działań reklamowych 
Liczba  

zrealizowanych usług 
zgodnie z zamówieniem 

n/d 
Działania reklamowe 
Facebook 

  szt. …… 

n/d 
Działania reklamowe 
Instagram 

 
 szt. ….. 

 
 

Kwota zamówienia za działania reklamowe: …………………………………………………………... zł brutto 
 

Kwota należna za realizację ww. usług w ramach działań reklamowych………………………..… zł brutto 

(wynika z faktycznie poniesionych przez Wykonawcę kosztów 

 

 

❑ stwierdził niezgodność usługi z przedmiotem zamówienia polegającej na: 
 

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

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

 
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

 

                 

 WYKONAWCA              ZAMAWIAJĄCY 

         (przedstawiciel Wykonawcy)                   (osoba upoważniona do odbioru usługi) 


