Zlecenie na dostawę wody beczkowozem i upoważnienie do wystawienia faktury VAT za wodę i jej
transport beczkowozem - formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą

WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA
Warszawa, dnia02 stycznia 2015 r.
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji
w m. st. Warszawa S.A.
Dział Transportu
Czerniakowska 106/114
00-454 Warszawa
Zwracam się z uprzejmą prośbą o dostarczenie w dniu/ach* 10 marca 2015 r. beczkowozu z wodą pitną na
podane poniżej miejsce dostawy. Jednocześnie podaję dane identyfikacyjne płatnika i upoważniam Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna do wystawienia faktury
VAT bez podpisu odbiorcy według podanej poniżeji specyfikacji.

Zleceniodawca
Dane Nabywcy (wypełnić drukowanymi literami)
Nazwa firmy1

Kowalski i spółka Sp. z o. o.

Adres siedziby2

ul. Polna 12

3

NIP
REGON4
Miejsce dostawy
beczkowozu

123-456-98-71
KRS5

5556666

123456789

Warszawa, ul. Kolorowa 1

Ilość wody m3, która ma
zostać dostarczona

5,5 m3

Numer telefonu

500 000 000

Adres email

kowalski@kowalski.com.pl

Adres korespondencyjny nabywcy (wypełnić drukowanymi literami)
Nazwa

Kowalski i spółka Sp. z o. o.

Adres siedziby

ul. Polna 12

Wyrażam zgodę na wymianę beczkowozu z wodą pitną po upływie 24 godz. od momentu podstawienia
beczkowozu (w celu zachowania bezpieczeństwa jakości wody spożywczej po przegotowaniu)
Informuję, iż pobraną wodę z beczkowozu będę odprowadzał do*:
kanalizacji miejskiej

zbiornika bezodpływowego

Zobowiązuję się do dokonania zapłaty za wykonaną usługę (nie później niż w ciągu 14 dni od daty
wystawienia faktury – po tym terminie będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej) wg taryfy i cennika
aktualnie stosowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie
Spółka Akcyjna.

Jako zleceniodawca oświadczam, że podane dane są prawdziwe,
co potwierdzam własnoręcznym podpisem

1

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………

pieczęć firmowa

podpis i pieczęć Zleceniodawcy

Nazwa zgodna z REGONEM

2

Adres siedziby zgodny z REGONEM

3

Numer NIP zgodny z potwierdzeniem o nadanie NIP

4

Numer REGON zgodny z potwierdzenie nadania numeru REGON

5

*

Numer KRS zgodny z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
właściwe zaznaczyć

