Nr zlecenia*:

...................... / ......... .. / .........

Komórka
Veolia Energia Warszawa S.A.

pozycja
cennika

nr
kolejny

/ ........
rok

Warszawa, dnia …............……....

Zleceniodawca:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………….......

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul.....................................
......................WARSZAWA

ZLECENIE

USŁUGI

Rodzaj usługi: ...............................................................................................................................................
(nazwa zgodna z Cennikiem, dla wydania Informacji o obiekcie - wpisać cel)

........................................................................................................................................................................
Adres obiektu: ………………………………………………………………….....................................................
Dane do wystawienia faktury VAT:
Płatnik ( pełna nazwa): .....................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................................
Nr NIP: ............................................................................................................................................................
Osoba upoważniona do kontaktu: .........................................................................................................
tel./fax ....................................................

e-mail: ......................................................

Oświadczenie dotyczące odpłatności:
Jestem / nie jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą**
Jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT**
Przyjmuję do wiadomości, iż:
- Usługa jest odpłatna zgodnie z „Cennikiem usług zewnętrznych i opłat dodatkowych Veolia Energia
Warszawa S.A.”,
- Wpłata może być dokonana przelewem/przekazem na konto bankowe Veolia Energia Warszawa
S.A.: Credit Agricole Bank Polska S.A. nr 78 1940 1210 0103 5173 0010 0400 (na dokumencie
wpłaty należy wpisać rodzaj usługi, adres obiektu oraz podać nr zlecenia nadany przez Veolia
Energia Warszawa S.A.).
- Płatność faktury - 14 dni od daty wystawienia albo zgodnie z umową
Faktura zostanie wystawiona i wysłana na podany adres.
Załączniki:
1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
Potwierdzam realizację płatności za ww. usługę.

.………………………………………..................…………..
(czytelny podpis Płatnika** (pieczątka))
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Veolia Energia Warszawa S.A. moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie na
potrzeby niniejszego Zlecenia ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883 )

..………………………………………..................…………..
(czytelny podpis Zleceniodawcy (pieczątka))
*

wypełnia Veolia Energia Warszawa S.A.

** jeśli Płatnikiem nie jest Zleceniodawca

______________________________________________________________________________
Veolia Energia Warszawa S.A.

MA-02-DSP-01-01

Potwierdzam, że zleconą pracę wykonaną zgodnie ze Zleceniem usługi otrzymałem:
........................................................................................................
(data, czytelny podpis Zleceniodawcy / odbierającego pracę)

Wyrażam zgodę na przesłanie "Informacji o obiekcie" na podany adres e-mail (dot. tylko poz. B.1.5.1,
B.1.5.2 "Cennika usług zewnętrznych i dodatkowych"), co jest równoznaczne z otrzymaniem zleconej
pracy:
........................................................................................................
(data, czytelny podpis Zleceniodawcy / osoby upoważnionej do kontaktu)

______________________________________________________________________________
Veolia Energia Warszawa S.A.

MA-02-DSP-01-01

