
ZAMÓWIENIE
Brzeźnik, dnia /202

PRODUCENT:
Firma Wielobranżowa „ARSYL” Sp. z o.o.
Brzeźnik 133, 59-700 Bolesławiec
tel./fax: 75 730 1704, mob: 783 341 073
kontakt@arsyl.eu, http://www.arsyl.eu
zgkn@zgkn.eu, http://www.zgkn.eu

ZAMAWIAJĄCY:

Tel./fax:

e-mail:  

NIP: 612-169-30-92 NIP:     

REGON: 231182404 REGON:  

KRS: 0000169551 KRS/EKD:  

BDO: 000150476 BDO:             

Konto: Nest Bank S.A.,
84 1870 1045 2078 1070 5661 0001  

Konto: 

Lp. Nazwa towaru Ilość J.M. Cena netto VAT Termin odbioru

1 Pospółka MG 16,00 zł 23%

2 Żwir    0 - 5 mm MG  10,57 zł 23%

3 Żwir   5 - 16 mm MG  28,46 zł 23%

4 Żwir  16 > MG  40,65 zł 23%

5 Piasek kopany MG 15,00 zł 23%

Sposób zapłaty: 1) gotówka przedpłata. Limit kupiecki: 2 000,00 zł. (netto)
Uwagi producenta:
1. Producent zastrzega sobie prawo przerwania dostaw oraz zmniejszenia progu rabatowego 
    w przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w zamówieniu.
2. Producent zapewni sprzedaż zamawianego materiału w miarę możliwości produkcyjnych.
3. Transport Zamawiającego
4. Zamawiający upoważnia Producenta do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
    zamówieniu dla celów związanych z umową. 
6. Producent zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia tylko w sprzyjających warunkach     atmosferycznych.
7. Zamówienie jest ważne do końca roku kalendarzowego, w którym zostało wystawione.
8. Aby utrzymać rabat wynikającego z niniejszego zamówienia kruszywo musi być odebrane do     końca roku 
kalendarzowego, w którym zostało złożone oraz płacić faktury za kruszywo w     wyznaczonym terminie!
9. Aby uzyskać odpowiedni rabat należy dokonać przedpłaty w wysokości 100 % wartości zamówienia na podstawie 
zrabatowanej faktury Pro-Forma. W razie niezrealizowania odbioru kruszywa w zamawianej ilości, Faktura VAT na 
odebraną ilość zostanie rozliczona po cenie z odpowiedniego progu rabatowego, w którym mieściła się odebrana ilość 
a reszta kwoty zostanie zwrócona na konto.  
10. Integralną częścią zamówienia jest zobowiązanie.

Zatwierdzone do realizacji: Podpis* i pieczęć zamawiającego:

1)- niepotrzebne skreślić
*UWAGA Zamówienie  powinno  być  podpisane  przez  Zamawiającego  lub  osobę  upoważnioną  do
zawierania umów w imieniu Zamawiającego. Do zamówienia należy przedłożyć aktualny odpis KRS
lub zaświadczenie z EDG przedsiębiorcy oraz zaświadczenia o nadaniu  NIP-u, REGON-u.



                      ….............................., dnia …...................

….........................................
(pieczęć zobowiązanego)

ZOBOWIĄZANIE

Zobowiązuje się do podpisania korekt Faktur VAT oraz zapłaty tych korekty na rzecz Firmy 
Wielobranżowej „ARSYL” Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnik 133, NIP 612-169-30-92 w razie 
nieodebrania zamówionej ilości kruszywa. Minimalna ilość wybranego kruszywa, przy której 
zobowiązanie traci ważność wynosi 95% całego zamówienia. 

Korekty Faktur VAT zostaną przeliczone po cenie z odpowiedniego progu rabatowego, 
w którym mieści się wybrana ilość

Zobowiązanie jest integralną częścią zamówienia.

….............................................
     (data, podpis i pieczęć osoby    
 decyzyjnej w sprawie zamówień)        

….............................................
   (data, podpis i pieczęć głównej 
      księgowej/ księgowego)
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