
            Data zamówienia ……………………………… 

Formularz zlecenia usługi wykonania kosztorysu 

Dane zamawiającego 

Imię i Nazwisko (nazwa firmy)  ………………………………………………………………………………………………... 

Kod pocztowy i miejscowość   ………………………………………………………………………………………………... 

Ulica i numer domu / lokalu  ………………………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu (z kierunkowym)  ……………………………………   Adres e-mail …………………………………. 

Numer NIP do faktury VAT (opcjonalne) ……………………………………   Faktura pro forma (w przypadku firm)    TAK / NIE 

Adres wysyłkowy (jeżeli inny niż powyżej) ………………………………………………………………………………………………... 

Dane usługodawcy 

Biuro Kosztorysowe Pkuwim 
Grzegorz Burdach 
21-300 Radzyń Podlaski, ul. Przesmyckiego 13/4 
NIP: 538-115-34-00 REGON:030305963 
Lista zamawianych usług 

Nazwa produktu        Symbol  Ilość            

1. ………………………………………………………………………                        ……………           ……….…………………. 

2. ………………………………………………………………………                        ……………           ……….…………………. 

Sposób zapłaty oraz dostawy (we właściwym postawić znak „X”) 

Forma płatności: 

Płatność przelewem na konto bankowe (przed wysyłką)        Płatność  za pobraniem (przy odbiorze) 

           

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zamówienia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 roku o 
Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) 

 

 

Podpis / pieczątka zamawiającego 

 

 

 Podpis / pieczątka zamawiającego 

Uwagi: Wyrażam zgodę na wystawienie rachunku bez podpisu. OŚWIADCZENIE o akceptacji faktur/rachunków wystawianych i 
przesyłanych w formie elektronicznej. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z  dnia 17 grudnia 2010 r. w  sprawie 
przesyłania faktur w  formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi 
kontroli skarbowej (Dz.U.2010, Nr  249, poz. 1661) niniejszym zawiadamiam, że: 1.   akceptuję wystawianie i przesyłanie mi rachunków, 
rachunków korygujących, duplikatów rachunków w formie elektronicznej - m.in. w formacie PDF. Potwierdzam, że mam świadomość, iż 
niniejsze oświadczenie może zostać przeze mnie cofnięte,  w następstwie czego wystawca faktur utraci prawo do wystawiania i przesyłania 
ich w formie elektronicznej, z upływem 30 dni licząc od dnia, w którym wystawca otrzymał powiadomienie o wycofaniu akceptacji. 
Oświadczam, że posiadam wiedzę, iż cofnięcie oświadczenia musi mieć formę pisemną i być przesłane pocztą na adres siedziby wystawcy 
rachunków i musi zostać doręczone do wystawcy rachunków. Proszę o przesyłanie informacji o wystawieniu faktury elektronicznej na 
podany przeze mnie adres e-mail.  

Aktualny adres e-mail:    ………………………………………………………………………………. 

 


