
                                                                                                    
DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY:                                                               Prudnik, dnia ...................... 2023r.

...............................................................................................................
 (pieczątka firmowa - pełna nazwa lub nazwisko  i imię)

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

                                        ( adres )

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

Tel:  ..................................................................................................      

Numer  NIP :  ..............................................................................      
                                                             ZWiK Prudnik sp. z o.o

       48-200 Prudnik
   ul. Poniatowskiego 1

                                                                                         tel. 77 436 27 30
                                                                                                   

ZLECENIE 

Zlecam wykonanie usługi transportowo – sprzętowej następującym sprzętem:

 ...................................................................................................................... w dniu .......................... 2023 r. , 

w miejscowości  ...................................................  przy ul. ............................................................................. .

Za wykonaną usługę zapłacę po otrzymaniu faktury VAT w terminie 14 dni.

Na podstawie   ZARZĄDZENIA  NR   02/01/23   z  dnia  16.01.2023 r. Prezesa Zarządu  ZWiK Prudnik Spółki z o.o  wprowadza się następujący 
cennik usług transportowo - sprzętowych :

I. Samochody specjalistyczne MAN SCK-3, KAISER-MORO :      –  290,00 zł/h
                    
       na terenie Gminy Prudnik oraz na terenie n/w miejscowości Gminy Lubrza: Dytmarów, Jasiona,  
       Krzyżkowice,  Lubrza, Prężynka, Skrzypiec, Trzebina      

.  

II. Ciągnik URSUS 5714:                                                      –  140,00  zł/h.

II. Kamera inspekcyjna      G.Drexl        typ: 6030                    –  92,60/h.

IV. Zadymiarka kanałowa   G.Drexl        typ: Magnum 850       –  92,60/h.

W stawce za pracę samochodów specjalistycznych  uwzględniono koszty robocizny pracowników  obsługi.        
Do powyższych stawek należy doliczać podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Czas przejazdu pojazdów należy zaliczać do czasu pracy (najmu). 
W przypadku samochodów specjalistycznych faktura  nie może obejmować czasu pracy krótszego niż 1 godzina w związku z koniecznością 
przygotowania pojazdu do pracy.
W przypadku wykonywania usług po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy stawki  należy zwiększyć o 20%.

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje,  że  Administratorem danych
osobowych jest  ZWiK Prudnik sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik. Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym
dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.zwikprudnik.pl oraz pod adresem
iod@zwikprudnik.pl.
Podane dane osobowe będą wykorzystane w celu wykonania zlecenia i rozliczenia należności za usługę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Podane dane osobowe możemy ujawniać m.in. następującym podmiotom: świadczącym nam usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe,
pomoc prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu dochodzenia naszych należności na drodze postępowania
sądowego,  ewentualnego  dochodzenia  naszych  należności,  podmiotom  prowadzącym  działalność  pocztową  lub  kurierską,  podmiotom
prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów,
Podane dane przechowujemy przez 6 lat od wykonania usługi.
Posiada Pani/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do
usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego. 
Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem wykonania usługi, bez podania danych wykonanie usługi nie będzie możliwe. 

                                                                   
   
                                                                    ..........................................................................                  
                                                                                                                     (pieczątka imienna lub czytelnie nazwisko i imię)


	ZLECENIE

