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Załącznik nr 2.1 do Regulaminu – potwierdzenie odbioru zamówienia – osoby fizyczne 
 

 
 

Protokół odbioru produktów/usług 
 
Ja ……………………………………………….. (imię i nazwisko) zamieszkały/a  
w ……………(nazwa miejscowości i numer kontaktowy) potwierdzam odbiór  
……………………..(wpisać  nazwę produktu/usługi i ilości) dostarczonej  
w dniu/ach…………….. W trakcie realizacji zamówienia nie odnotowano uszkodzenia, 
zagubienia lub utraty mienia. Nie wnoszę zastrzeżeń do realizacji usługi. 
Oświadczam, że została mi udostępniona klauzula informacyjna. 
 
Równocześnie oświadczam, że spełniam definicję osoby Korzystającej podanej w regulaminie 
zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach 
społecznych w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie.   
z dnia …...2022 r. 
 
         ………………………………………. 
            Data i podpis 
1 
 
 
 
 

Kieruję do zapłaty  
 

………………………………………………………. 
Data, podpis przedstawiciela OWES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 W przypadku osoby niepełnoletniej protokół podpisuje rodzic / opiekun prawny. 
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Załącznik nr 2.2 do Regulaminu – potwierdzenie odbioru zamówienia – osoby fizyczne.  

 
 

Protokół odbioru produktów/usług 
 
Ja, niżej podpisana/y potwierdzam odbiór  ……………………..(wpisać  nazwę produktu/usługi 
i ilości) dostarczone w dniu/ach…………………….. W trakcie realizacji zamówienia nie 
odnotowano uszkodzenia, zagubienia lub utraty mienia. Nie wnoszę zastrzeżeń do realizacji 
usługi. Oświadczam, że została mi udostępniona klauzula informacyjna.  
 
Równocześnie oświadczam, że spełniam definicję osoby Korzystającej podanej w regulaminie 
zakupu produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach 
społecznych w celu łagodzenia kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie  
z dnia …...2022 r. 
 
 

lp. Imię i nazwisko Nazwa 
miejscowości 

Telefon 
kontaktowy 

Podpis2 

     

     

     

     

 
 
………………………………………. 
            Data  
 
 
 

Kieruję do zapłaty  
 

………………………………………………………. 
Data, podpis przedstawiciela OWES 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 W przypadku osoby niepełnoletniej listę podpisuje rodzic / opiekun prawny. 
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Додаток № 2.1 до Положення - підтвердження отримання замовлення - фізичні 
особи 

   

Протокол прийняття-передання продукції / послуг 

  

Я ……………………………………………….......................................... (прізвище та ім’я), 
який/ яка проживаю в ................................................... (назва міста та контактний телефон) 
підтверджую отримання ................................................... (вказати назву та кількість 
товару/ послуги) доставленого ................. (вказати дату). Під час виконання замовлення 
жодних пошкоджень, збитків чи втрати майна не виявлено. Претензій щодо наданої 
послуги не маю. 

Підтверджую, що отримав/ отримала всю необхідну інформацію. 

  

Водночас заявляю, що відповідаю визначенню Користувача, наведеному в положенню 
про закупівлю товарів та послуг у суб’єктів соціального господарства та соціальних 
підприємств з метою пом’якшення кризи, спричиненої війною в Україні з ......... 2022 року. 

  

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

                                                                                                                                          
 Дата і підпис3 

   

До оплати 

  

………………………………………………………. 

Дата, підпис представника OWES 

  

  

  

                                                           
3 У разі неповнолітньої особи протокол підписується одним із батьків/ опікуном 
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Додаток № 2.2 до Положення - підтвердження отримання замовлення - фізичні 
особи. 

Протокол прийняття-передання продукції / послуг 

  Я, нижчепідписаний/а, підтверджую отримання ............................................... (вказати 
назву та кількість товару/послуги) доставленого ................. (вказати дату). Під час 
виконання замовлення жодних пошкоджень, збитків чи втрати майна не виявлено. 
Претензій щодо наданої послуги не маю.. Підтверджую, що отримав/ отримала всю 
необхідну інформацію. 

  

Водночас заявляю, що відповідаю визначенню Користувача, наведеному в положенню 
про закупівлю товарів та послуг у суб’єктів соціального господарства та соціальних 
підприємств з метою пом’якшення кризи, спричиненої війною в Україні з ......... 2022 року. 

   

№ 
з/п 

Прізвище та ім’я Місто Контактний 
телефон 

Підпис4 

          

          

 ………………………………………. 

                                Дата  

До оплати 

  

………………………………………………………. 

Дата, підпис представника OWES 

                                                           
4 У разі неповнолітньої особи протокол підписується одним із батьків/опікуном. 
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Приложение №2.1 к Регламенту - подтверждение получения заказа - физические 
лица 

    

Протокол получения продукции / услуг 

  

Я ………………………………………………….................. (имя и фамилия) проживающий/ая 

в .................................. (название города и контактный телефон) подтверждаю получение 
........................................................... (указать наименование и количество товара/услуги) 
доставленного .................. (указать дату). Во время выполнения заказа никаких 
повреждений, ущерба или потери имущества не выявлено. Претензий к оказанной 
услуге не имею. 

Подтверждаю, что получил/а всю необходимую информацию. 

Вместе с тем заявляю, что соответствую определению Пользователя, 
предусмотренному в правилах приобретения товаров и услуг у субъектов социальной 
экономики и социальных предприятий в целях смягчения кризиса, вызванного войной в 
Украине. 

от ....... 2022 г. 

  

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

                                                                                                             Дата и подпись5 

 

   

К оплате 

  

………………………………………………………. 

Дата, подпись представителя OWES 

                                                           
5 В случае несовершеннолетнего протокол подписывается родителем/законным опекуном. 
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Приложение №2.2 к Регламенту - подтверждение получения заказа - физические 
лица. 

 

Протокол получения продукции / услуг 

 Я, нижеподписавшийся/аяся подтверждаю получение 
........................................................... (указать наименование и количество товара/услуги) 
доставленного .................. (указать дату). Во время выполнения заказа никаких 
повреждений, ущерба или потери имущества не выявлено. Претензий к оказанной 
услуге не имею. 

Подтверждаю, что получил/а всю необходимую информацию. 

Вместе с тем заявляю, что соответствую определению Пользователя, 
предусмотренному в правилах приобретения товаров и услуг у субъектов социальной 
экономики и социальных предприятий в целях смягчения кризиса, вызванного войной в 
Украине от ....... 2022 г. 

№ 
п/п 

Имя и фамилия Город Контактный 
телефон 

Подпись6 

          

          

 ………………………………………. 

                           Дата   

К оплате 

  

………………………………………………………. 

Дата, подпись представителя OWES 

 

                                                           
6 В случае несовершеннолетнего протокол подписывается родителем/законным опекуном. 


