SKY-MAR Marek Zaworski, ul. Komitetu Obrony
Robotników 39, 02-148 Warszawa, NIP 564-105-45-35,
www.skymar.com.pl

UMOWA - ZLECENIE SPEDYCYJNE KRAJ [ ]

IMPORT [ ] EXPORT [ ] Zlecamy SKY-MAR

zorganizowanie transportu wg poniższych warunków:

Nr Zlecenia:

Data i miejsce wystawienia zlecenia:

I. ZLECENIODAWCA
Nazwa firmy:
Adres:
Miasto:

Kod pocztowy:

Osoba kontaktowa:

Kraj:

Nr telefonu/faksu:

NIP UE:

e-mail:
dni od daty wystawienia
faktury

Termin płatności:

Uzgodniona stawka
netto:

Adres do korespondencji ( jeśli inny niż do fakturowania ):
Uwagi:

Warunki dostawy wg INCOTERMS:

II. NADAWCA
Firma :
Miejsce załadunku:

Adres:
Miasto:

Kod pocztowy:

Osoba kontaktowa:

Kraj:

Nr telefonu/faksu:

Data i godzina odbioru:

e-mail:

Uwagi:

Warunki Dostawy :

III. ODBIORCA
Firma :
Miejsce rozładunku:

Adres:
Miasto:

Kod pocztowy:

Osoba kontaktowa:

Kraj:

Nr telefonu/faksu:

Data i godzian dostawy:

e-mail:

Uwagi:

Odprawa celna:

IV. OPIS PRZESYŁKI
Temperatura kontrolowana TAK
[ ] NIE [ ]
Ładunek można piętrować TAK [
] NIE [ ]

Waga (kg):
NAZWA I RODZAJ
TOWARU:

ILOŚĆ I RODZAJ OPAKOWAŃ:

KOD CN

Wymiary przesyłki (dł x szer x wys):

ADR

Tak

Klasa

Grupa UN

W przypadku odzieży na wisząco - podać ilość sztuk na 1 cbm (wg cennika):
Nie
Grupa opakowaniowa
Zgodnie z zapisami Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 171/2006 poz. 1225 ze zm.), czy ładunek będący przedmiotem niniejszego zlecenia jest artykułem spożywczym
Wartość
lub materiałem przeznaczonym do kontaktu z żywnością? TAK [ ]
NIE [ ]
towaru:

UWAGI:

INNE SZCZEGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA:

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY:

V. OŚWIADCZENIA/ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY
1. W przypadku, gdy na skutek okoliczności, za które winę ponosi wyłącznie Zleceniodawca, dostarczone przez niego dane, w szczególności dotyczące miejsca nadania, odbioru oraz odpraw celnych towaru, stanowiące podstawę do obliczenia zarówno
długości trasy, jak i należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, będą różniły się od stanu faktycznego, Zleceniobiorcy przysługuje prawo podwyższenia swojego wynagrodzenia do kwoty jaka byłaby mu należna za dane zlecenie, gdyby Zleceniodawca podał
poprawne dane.
2. Działamy w oparciu o Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne dostępne na stronie www.pisil.pl, oraz Przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące z mocy prawa przepisy i konwencje międzynarodowe.
3. Oświadczam, iż w/w towar nie jest towarem o znaczeniu strategicznym i towarem z wykazu towarów podwójnego zastosowania (w rozumieniu ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z za granicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu
strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity z 2004r.Dz.U.Nr.229 poz.2315)
4. Niniejszym akceptuję powyższą treść
zlecając wykonanie usługi w zakresie określonym przedmiotowym Zleceniem. Zobowiązuję się do terminowego pokrycia wszelkich kosztów i wydatków związanych z realizacją niniejszego Zlecenia.

POTWIERDZENIE ZLECENIOBIORCY

Data / Pieczęć i podpis zleceniodawcy

Data / Pieczęć i podpis osoby przyjmującej zlecenie

