Miejscowość..................................................., Data...........................r

ZAMÓWIENIE / ZLECENIE
wykonania usługi zabezpieczenia powierzchni przed graffiti na bazie
technologii AGS® - Anti Graffiti System.
Zlecamy firmie CZYSTY MUR ul. Ks. R. Żurowskiego 10/1 62-035 Kórnik/Poznań wykonanie usługi
zabezpieczenia przed GRAFFITI.

* powierzchni..............................................................................................................,
(podać typ / rodzaj powierzchni)

znajdującej się w ........................................................................................................
...................................................................................................................................,
(dokładny adres obiektu)

* * według poniższej specyfikacji:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(dokładny opis powierzchni przeznaczonej do zabezpieczenia z uwzględnieniem wysokości granicy zabezpieczenia)

* * * Wartość zlecenia według wcześniejszych ustaleń:
- .............. m 2 x ..................... =............................ + VAT........................ =..............................
ilość m

2

cena netto/m

2

łączna kwota netto

kwota podatku VAT

łączna kwota brutto

- słownie brutto...........................................................................................................................

* * * * Płatność (w formie gotówka/przelew) za wykonaną usługę nastąpi w terminie...... dni
od daty wystawienia faktury VAT i karty gwarancyjnej przez Wykonawcę,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego i Wykonawcy odbioru prac, który nastąpi w
terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.
(nie potrzebne skreślić)

Płatność przelewem zostanie przekazana na konto CZYSTY MUR,
62-035 KÓRNIK/POZNAŃ
w Banku mbank

nr rachunku:

ZAMAWIAJĄCY

06 1140 2004 0000 3102 4411 6420

........................................................................................................

.................................................................................................................................................................
Nazwa firmy, imię i nazwisko zamawiającego, telefon.

..............................................................................
Podpis zamawiającego oraz pieczęć firmowa.

LEGENDA:
* - Określić rodzaj i typ powierzchni np.: klinkierowa okładzina ceramiczna, piaskowiec, tynk itp.
* * - Określić powierzchnię przeznaczoną do wykonania zabezpieczenia tzn. jej położenie oraz wysokość
granicy zabezpieczenia np.:
1. Ściana frontowa – zabezpieczenie do wysokości 3 m od podłoża.
2. Ściana północna – zabezpieczenie do wysokości 2 m od cokołu.
* * * - Wypełnić zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Czysty mur.
****- Standardowa forma płatności – przelew.
- Standardowy termin płatności – 14 dni.
- O ile uzgodniono inaczej – wpisać wg. ustaleń.
Zamówienie realizowane jest na podstawie czytelnego wypełnienia niniejszego druku zamówienia oraz
przesłanie drogą elektroniczną na adres: biuro@czysty-mur.pl i traktowane jest jako przyjęte do realizacji
po potwierdzeniu i odesłaniu do zamawiającego jego kopii przez Czysty mur

