
Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Umów obowiązujących w ES System K Sp. z o.o. nr 1/02/2019

Dostawca: ES System K Sp. z o.o. ZAMÓWIENIE

ul. Wrzosowa 10 Data zamówienia:

32-340 Wolbrom Oczekiwany termin

NIP: 677-10-17-562 realizacji zamówienia:

REGON: 350838746 Pieczęć zamawiającego (Imię i Nazwisko 

www.essystemk.pl w przypadku klienta indywidualnego)

tel 032 644 04 00

Nazwa i adres Zamawiającego (Klienta):

Osoba kontaktowa oraz numer kontaktowy Klienta:

Dane Klienta do faktury (obowiązkowy NIP):

Adres dostawy: 

Osoby uprawnione do reprezentacji Klienta oraz osoby uprawnione do skutecznego 

składania i potwierdzenia zamówień oraz podpisywania dokumentów dostawy:

Przewidywany sposób finansowania zamówienia (proszę zaznaczyć)

1. Własne

2. Zewnętrzne - leasing

Warunki płatności

1. Przedpłata Procent…………..

2. Odroczony termin płatności Liczba dni…………

Warunki dostawy zgodnie z pkt IV OWU (proszę zaznaczyć)

1. Transport urządzeń zapewniony przez własne środki Dostawcy

2. Transport urządzeń zapewniony przez własne środki Zamawiającego

3. Transport urządzeń przez profesjonalnego przewoźnika

Koszty transportu (proszę zaznaczyć) 

1. Koszty transportu po stronie Dostawcy

2. Koszty transportu po stronie Zamawiającego

LP Nr katalogowy Nazwa urządzenia

Ilosć 

Sztuk

Cena 

jednostkowa 

netto Wartość netto

1

2

W

http://www.essystemk.pl/


3

4

5

Szczegółowe informacje na temat usytuowania urządzenia:

Szczegółowy opis zamawianych urządzeń chłodniczych tj: pełna nazwa, dokładny opis 

wymaganych opcji, kolotu etc. oraz szczegółowe informacje na temat przeznaczenia urzadzenia:

Uwagi oraz Załączniki do zamówienia: 

Wypełnione i podpisane zamówienie można złożyć: 

* pisemnie na adres Producenta: ES System K Sp. z o.o., ul. Wrzsowa 10, 32-340 Wolbrom

*drogą mailową na adres: handlowy@essystemk.pl

lub na adres e-mail przypisany opiekunowi Klienta (w domenie @essystemk.pl)

Zamawiający oświadcza, że wszystkie osoby podpisujące dokument WZ są upowaznione do odbioru towaru

W przypadku zamówień na ciągi urzadzeń chłodniczych do zamówienia należy dołączyć: rzut obiektu w 

którym urządzenia  mają zostać zainstalowane z wyrysowanymi urządzeniami 

przy czym rzut ten powinien wskazywać po której stronie urządzenia  znajduje się klient

kupujący towar w obiekcie, a po której sprzedawca towaru

Warunkiem realizcji zamówienia jest przedłożenie dokumentów rejestracyjnych Klienta KRS lub 

wpis do ewidencji, NIP i REGON

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego zamówienia i zawartej w jego nastepstwie umowy będą 

rozpatrywane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Dostawcy

Zamawiający oświadcza że zapoznał się OWU obowiązującymi w firmie ES System K Sp. z o.o. 

Podpis i pieczęć osoby upoważninej do złożenia zamówienia Podpis i pieczęć osoby akceptującej warunki 

            zamówienia po stronie Dostawcy


