Dotyczy faktury Nr ………………..
Pieczątka/ data wpływu do jednostki
Potwierdzam wykonanie usługi/zakupu zgodnie (proszę zakreślić prawidłowo) 
1) z przetargiem - umową Nr ……….…….. z dnia …………….…… zawartą/tym  zgodnie z  Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art. 39, ustawy z dn.29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2019 poz.1843 z późn..zm.)   
Wpisano do rejestru po pozycją…………………….
2) z zamówieniem / porozumieniem/ umową Nr ……….…….. z dnia …………….…… zawartą/tym nie objętym Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie art.2, ust.1, pkt 1      Wpisano do rejestru po pozycją…………………….
3) z zamówieniem z dnia ………………. bez konieczności zawierania umowy w formie pisemnej , nie objętym ustawą Prawo Zamówień Publicznych   na  podstawie art.2, ust.1, pkt 1.     Wpisano do rejestru pod pozycją ……………………….
4) Zakup w 100% związany/w części związany/nie mający związku ze sprzedażą opodatkowaną (proszę zakreślić prawidłowo)
…………………………………………………………………………………………………………………………….……….
(opis celowości zakupu/usługi)
Polecam dokonanie zapłaty ze środków budżetowych/ dochodów własnych/ ZFŚS (niepotrzebne skreślić)
Dział …………… Rozdział …………….…… § …………………. Nr zadania …………….…. Kwota …………………….
Dział …………… Rozdział …………...…..… § …………………. Nr zadania ………….……. Kwota …………………….
Dział …………… Rozdział ………..……...… § …………………. Nr zadania ………….……. Kwota …………………….
Do zapłaty gotówką/ przelewem (niepotrzebne skreślić)

Sprawdzono pod względem 
merytorycznym, formalnym 
i rachunkowym

Data ……………


Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki budżetowej lub osoby upoważnionej

Sprawdzono pod względem legalności, celowości, rzetelności 
i gospodarności

Data ……………


Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki budżetowej lub osoby upoważnionej

Weryfikacja kontrahenta
(przed dokonaniem zakupu/z chwilą otrzymania faktury)
Dane kontrahenta z faktury ZGODNE z danymi kontrahenta na „białej liście”


Data sprawdzenia/zakupu

       
        …………......






Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki budżetowej lub osoby upoważnionej
Zatwierdzam do realizacji

Data ……………


Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki budżetowej
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

Data ……………


Podpis i pieczątka osoby odpowiedzialnej

Zatwierdzono do wypłaty na sumę ……………………………………... 
słownie ……………………………………………………………..……
……………………………………………………………………..….…
Główny Księgowy DBFO			Dyrektor DBFO 
				

……………………….	            ………….	……………….
                         podpis		        data		                   podpis
Ujęto w księgach
rachunkowych


a) Wn ………..…. Ma ……..….… Kwota ……………. Zadanie …………..…..
b) Wn ………..…. Ma ……..….… Kwota ……………. Zadanie …………..…..
c) Wn ………..…. Ma ……..….… Kwota ……………. Zadanie …………..…..


