Zamówienie/Purchase Order
Numer/Number:
Waluta płatności/Currency of payment: EURO
Nazwa i adres Dostawcy/Name and address of supplier:
TYTUŁ/ TITLE

RODZAJ OPRAWY/TYPE
OF BINDING

NAKŁAD/CIRCULATION

RODZAJ
PAKOWANIA/TYPE OF
PACKAGING

Miejsce dostawy/Place of delivery:
Data dostawy/Date of delivery:
1. Zgodnie z tym zamówieniem Kupujący kupuje
wymienione powyżej dostawy lub usługi w
odniesieniu do cen ustalonych w ofercie.
2. Kupujący potwierdza, że mają zastosowanie
ogólne warunku umowy (między innymi
znajdujące się na stronie internetowej:
____________), chyba że inaczej stanowi
niniejsze zamówienie.
3. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z
ogólnymi warunkami umowy i je w całości
akceptuje.
4. Termin płatności:
- ____ dni po otrzymaniu prawidłowej faktury;
- ____% - po podpisaniu niniejszego
zamówienia przez Dostawcę;
- ____% - po wykonaniu wszystkich usług.
5. Załącznikiem do zamówienia jest Specyfkacja
zamówienia, która obejmuje specyfkację
techniczną oraz dodatkowe warunku w
zakresie składanego zamówienia.
6. Niniejsze zamówienie podlega prawu Polski.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego
zamówienia lub w związku z nim będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności przez sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

1. Pursuant to this purchase order, purchases the
supplies or services mentoned in the table
above for the prices set in the ofer.
2. The purchase confrms that the general
conditons of the contract apply (including on
the website: ___________), unless otherwise
specifed in this order.
3. The purchase confrms that he has read the
general conditons of the contract and accepts
them in full.
4. Payment term:
- ____ days following receipt of correct invoice,
- ____% - in advance, afer conclusion of the
Purchase Order,
- ____% - afer performance of all services.
5. The Annex to the order is the Order
Specifcaton, which includes the technical
specifcaton and additonal conditons for the
order being placed
6. This purchase order is governed by and
construed in accordance with the laws of
Poland. Disputes arising with reference to this
Purchase Order executon will be setled by the
common court with jurisdicton the court
competent for the seat of the Seller.

Dodatkowe ustalenia:
Additonal arrangements:

