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Załącznik nr 3 do umowy 

 

Sprawozdanie Nr ……./20…. 

Nazwa inwestycji:  „Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Staniszewie gmina 

Kartuzy wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu”   

Zamawiający: Województwo Pomorskie- Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, 

ul. Poniatowskiego 4A , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, 

 

Wykonawca robót budowlanych: …………………………………………………………… 

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Nadzór: ……………………………………………………………………… 

(Nazwa i adres Inspektora) 

 
…………………………………………………… 

(miejscowość, data) 

 
I. Informacje ogólne 

 

1. Numer sprawozdania  

2. Okres objęty sprawozdaniem:   

3. Numer umowy  

4. Nazwa zadania  

5. Data rozpoczęcia zadania  

6. Data zakończenia zadania  

7. Imię i nazwisko osoby do 

kontaktów 

 

8. Stanowisko  

9. Adres  

10. Nr telefonu  

11. Nr faxu  

12. Adres poczty elektronicznej  

13. Biuro Projektów  
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II. Merytoryczna i finansowa realizacja zadania 
 

17. Nadzór 

Przedstawiciele Inspektora pełnią następujące funkcje: 

Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno -budowlanych ……………………………………… 

Inspektor nadzoru robót sanitarnych ………………………………………………………….. 

Inspektor nadzoru robót elektrycznych ………………………………………………………  

 

 

Kierownik budowy (kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych)………………………… 

Kierownik robót …………….        ……………………………………………………… 

Kierownik robót ………………   …………………………………………………………  

 

 

 

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

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

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

a) Branża konstrukcyjna: 

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

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

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

b) Branża sanitarna: 

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

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

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

c) Branża elektroenergetyczna: 

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

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

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

 

d) Branża …………………: 

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

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

18. Stanowiska kierownicze Wykonawcy: 

19. Sprawy BHP 

20. Opis robót zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie rozliczeniowym 
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………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

 

Zaawansowanie wartości robót narastająco na dzień ……………………… 20…..r. w stosunku 

do wartości umowy na roboty budowlane wyniosło: ………………………………. % 

 

Ogólna wartość wykonanych robót w okresie sprawozdawczym wyniosła: 

…………………… PLN. 
 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

a) Branża konstrukcyjna: 
 

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

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

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

b) Branża sanitarna: 
 

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

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

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

c) Branża elektroenergetyczna: 
 

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

21. Roboty planowane do wykonania w następnym okresie rozliczeniowym 

22. Ocena postępu robót budowlanych i zgodności z aktualnym harmonogramem 

 

23. wykaz użytych materiałów posiadających atesty, orzeczenia i badania 
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………………………………………………………………………………………………… 

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

d) Branża …………………: 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

 

24. Napotkane problemy – propozycje rozwiązań 

25. Dokumentacja fotograficzna 

Niniejsze sprawozdanie stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT. 

 

 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
 

     (Podpisy wszystkich inspektorów biorących udział w sporządzeniu sprawozdania) 

 

 

 

 

Zatwierdzam:  ………………………………………..        

(Inspektor)  
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