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WZÓR ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie nr ……………………. 
z dnia ……………………….  

Zamawiający: 

  
[nazwa] 

    
[adres] 

 
[NIP] 

   
[tel./fax]  

 
[osoba kontaktowa] 

 

Warunki Zamówienia: zgodnie z propozycją handlową nr ………………………..  

Nazwa Materiału j.m. ilość 
Cena 
jednostkowa 
zł netto 

Wartość 
zł netto 

                    

                    

                    

   
  

Termin realizacji:     

Miejsce dostawy/miejsce odbioru:      

Forma i warunki płatności: przedpłata / przelew  ……….. dni od daty prawidłowo wystawionej 
faktury VAT 

Warunki dostawy:    Transport Zamawiającego / PGE Ekoserwis* 

 

 

Uwagi:   

Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży PGE Ekoserwis S.A., dostępne na 

stronie http://www.pgeekoserwis.pl/pl/2014-08-09-23-47-18/2014-08-10-19-10-41/ogolne-warunki-

sprzedazy.html które wraz z niniejszym Zamówieniem stanowią integralną część Umowy oraz: 

 oświadcza, że nie ogłoszono jego upadłości oraz nie zachodzą wobec niego przesłanki uzasadniające złożenie 

wniosku o ogłoszenie upadłości, 

 oświadcza, że nie jest w postępowaniu naprawczym oraz nie zachodzą wobec niego przesłanki uzasadniające 

rozpoczęcie takiego postępowania, 

 oświadcza, że nie toczy się przeciw niemu postępowanie egzekucyjne, 

http://www.pgeekoserwis.pl/pl/2014-08-09-23-47-18/2014-08-10-19-10-41/ogolne-warunki-sprzedazy.html
http://www.pgeekoserwis.pl/pl/2014-08-09-23-47-18/2014-08-10-19-10-41/ogolne-warunki-sprzedazy.html
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 oświadcza, że nie posiada zaległości w uiszczaniu podatków i innych danin publicznoprawnych, a także składek 

na ubezpieczenie społeczne, 

 oświadcza, że nie istnieją żadne inne przesłanki do zaprzestania regulowania zobowiązań za nabywane 

Materiały, 

 wykorzysta zakupione Materiały wyłącznie zgodnie z ich właściwościami i przeznaczeniem na potrzeby własne 

/ w ramach prowadzonej działalności gospodarczej *, 

 zapoznał się z właściwościami specyfiką Materiałów i jest świadomy celu i przydatności ich zastosowania i nie 

wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń, 

 zapoznał się ze specyfikacją techniczną Materiałów udostępnioną mu przez PGE Ekoserwis S.A. i akceptuje ją 

 zobowiązuje się do postępowania z towarem, w szczególności do magazynowania i zastosowania towaru 

wyłącznie zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem wskazanym w OWS PGE Ekoserwis S.A., oraz ponosi 

za to pełną odpowiedzialność. 

 

 
  

________________________ 

       podpisy i pieczątki osób upoważnionych 

           do reprezentowania Zamawiającego 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 


