Z A M Ó W I E N I E (dla firmy) nr …...../..............
SPRZEDAJĄCY:
P. P. H. U. DA-BRUK Helena Drążkowska
83-305 Pomieczyno, Kartuska 12
NRB: 23 1020 1866 0000 1702 0001 6188
Bank: PKO BP O/Kartuzy
NIP: 589-130-95-39
Telefon: 58 681 51 92
WWW: www.da-bruk.pl
E-mail: biuro@da-bruk.pl

Lp.

Nazwa

ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa firmy: …....................................................
...............................................................................
…............................................................................
Adres do dostawy:..................................................
...............................................................................
...............................................................................
NIP: .......................................................................
tel. ........................................................................
fax. ........................................................................
email ...................................................................
osoba upoważniona do odbioru dostawy:
…............................................................................
…............................................................................
Ilość/szt.

Cena
netto/szt.

Oczekiwany
Termin realizacji
Tydzień roku

1. Do niniejszej transakcji zastosowanie mają Ogólne Warunki Umowy załączone do niniejszego zamówienia, stanowiące integralną cześć wiążącej strony
umowy. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z ich treścią, do której nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
2. Niezbędnym warunkiem objęcia gwarancją towaru wskazanego w zamówieniu jest czytelne podpisanie niniejszego Zamówienia i przekazanie
go Sprzedawcy. Nie przekazania Zamówienia przez Zamawiającego zwalnia Sprzedawcę z wszelkich zobowiązań wynikających z gwarancji.
3. Strony wyłączają stosowanie rękojmi w stosunkach między nimi, zgodnie z treścią art. 558§1 k.c.
4. Wszelkie spore mogących wyniknąć w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy
5. Oświadczam, że nasza firma jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT zgodnie z §19,pkt.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993r.
w sprawie podatku od towarów i usług (Dz.U.nr 39 z dnia 15 maja 1993, poz.176). Jednocześnie upoważniam firmę P. P. H. U. „DA-BRUK” do wystawiania
faktur VAT bez podpisu nabywcy.

Płatność:

zaliczka w wysokości
…………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………………..

za pobraniem,

gotówka przy dostawie,

odroczony termin płatności przelew …….. dni

…………………………r.
Inne uzgodnienia (np.: adres dostawy)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………
Odbiór/Transport:
- odbiór osobisty,
- Zmawiający zleca za Sprzedającemu zawarcie w jego imieniu umowy
transportu zamówionego towaru (na adres dostawy) przez przewoźnika
………………………………………………………………………
………………………przewidywany termin dostawy…………………
Rozliczenie transportu
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

…………………………………………
Pieczęć oraz czytelne podpis
Zamawiającego, bądź osób
upoważnionych
do reprezentowania Zamawiającego

…………………………………………
Podpis i pieczęć sprzedawcy

