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POTWIERDZENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

I. Dane do zlecenia  

1. Inwestor / Kupujący  

………………………………………………………………………………………………………… 
2. Dane dotyczące wystawienia i odbioru f-ry VAT:  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
E-mail:………………………………………………………………………………………………… 

3. Adres realizacji zamówienia:  
............................................................................................................................................... 

4. Termin realizacji zamówienia: …............................... 

5. Przedmiot zamówienia: 

Zamawiana ilość jastrychu anhydrytowego Thermo-floor jest ilością szacunkową podaną 
przez Kupującego i może ulec zmianie. 

L.
P RODZAJ MATERIAŁU ILOŚĆ CENA 

JEDNOSTKOWA 
WARTOŚĆ 

NETTO
WARTOŚĆ 
BRUTTO

1 Thermo-floor

2

Materiał dodatkowy

3

Roboty dodatkowe

4 Łącznie



II. Warunki realizacji  

1. Kupujący zapewnia:  
a) możliwości dojazdu i postoju na czas realizacji zamówienia dla zestawu auta 
ciężarowego z naczepą (40 t o dł. całkowitej 14 mb i szer. 3 m), W miejscu postoju 
zestawu TransMix nie mogą przebiegać linie napowietrzne telefoniczne i elektryczne, 
b) zasilanie w wodę na miejscu budowy o ciśnieniu co najmniej 2,0 at, zabezpieczone 
przez Kupującego i na jego koszt,  
c) miejsce / możliwość umycia maszyny (pompy i węży) z pozostałości masy 
posadzkowej,  
d) przygotowanie podłoża zgodnie z normą budowlaną DIN 18560, DIN 18195-4, DIN 
18195-6, DIN 18195-7, jako „wanny” przygotowanej do wylania i rozłożenia płynnego 
jastrychu anhydrytowego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) dostarczenia zamawianego jastrychu spełniającego normę PN-EN 13813, w ustalonym 
terminie,  
b) mieszania i wypompowania jastrychu na miejscu budowy,  
c) powykonawczego przekazania faktury VAT, dokumentu WZ z potwierdzeniem 
rzeczywistej ilości wypompowanego materiału posadzkowego.  

3. Rozliczenie następuje powykonawczo tj. ….................................w 
formie ..................................wg wydruku z wagi sprzętu mieszającego za ilość 
wypompowanego płynnego jastrychu podanego na budowę. 
………………………………………………………………………………………………………… 

4. W przypadku niezrealizowania warunków zawartych w pkt  II.1  Kupujący ponosi koszty 
dojazdu na miejsce realizacji zamówienia wg średnich stawek krajowych dla zestawu 
specjalistycznego 40-tonowego tj. 6,00 zł/km .  

5. Wykonawca zastrzega prawo zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku 
warunków atmosferycznych, bądź innych czynników zewnętrznych, uniemożliwiających 
bezpieczną i prawidłową realizację zamówienia. Termin może być przesunięty o 14 dni.  

6. Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na wykonaną usługę. 

7. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych na zleceniu 
dla celów niezbędnych do wykonania usługi. 

Akceptuję powyższe warunki     Podpis Wykonawcy 
 i zlecam do realizacji 

............................................................    ............................................ 
(data, miejscowość i podpis zleceniodawcy) 



Oświadczenie 

Oświadczam, że powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego nie przekracza 300m2 i jest 
objęta  8% stawką VAT od usług budowlanych. 

Powierzchnia użytkowa budynku:…………………………………………………. 
Powierzchnia całkowita budynku:…………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

Podpis   

Informacja o przetwarzaniu i dostępie do danych osobowych 

Niniejszym, na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE, zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż administratorem danych osobo-
wych, przekazanych mi przez Pana w celu wykonania umowy jest Przemysław Jakubczyk prowa-
dzący działalność gospodarczą pod nazwą „KIBO” przy ul. Szpitalnej 25, 42-300 Myszków. 

Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wskazanej powyżej umowy.  

Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Dane będą przetwa-
rzane do momentu ustania celu przetwarzania i obowiązkowego okresu przechowywania danych, 
wynikającego z przepisów prawa. 

Przysługuje Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do da-
nych, ich sprostowania, usunięcia tych danych lub ich ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania tych danych, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzę-
du Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami rozpo-
rządzenia. 

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się pod numerem 
telefonu 793698831 lub drogą mailową na adres kibo1@wp.pl. 

Potwierdzam zapoznanie się z treścią powyższej informacji: 

………………………………….. 


