Zlecenie
………………………………………………..
(nazwa i adres instytucji lub imię i nazwisko)

.……..…………………………………………
NIP:………………………………….

Zleca rozklejenie plakatów Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
Data przyjęcia zlecenia …………………
Terminy rozklejania ………………………………………………………………………
Czas ekspozycji 1 plakatu: 7 dni, 14 dni, 21 dni, 28 dni
Ilość sztuk ……………………

Format …………………………………

Cena jednostkowa 1 szt. (netto) ………………………….
Wartość usługi bez podatku: ………………………………………………………………
Forma płatności gotówka/ przelew *
Treść plakatów ……… …………………………………………
Uwagi: przelew *
1) Warunkiem wykonania usługi rozklejania plakatów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Sandomierzu jest uiszczenie należności najpóźniej do dnia wskazanego na fakturze VAT na rachunek
bankowy:
Bank Spółdzielczy Oddział Sandomierz 62 9429 0004 2001 0001 9057 0001, lub dokonania wpłaty
gotówką w kasie.
2) Jako termin uiszczenie należności przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji . Po przekroczeniu wskazanego terminu płatności na fakturze VAT zostaną naliczone
odsetki za nieterminową zapłatę należności.



Oświadczam, ze akceptuję postanowienia „Regulaminu plakatowania”

Adres do korespondencji, jeśli inny niż w treści faktury:
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………

Podpis Zleceniobiorcy

………………………………………………

Podpis Zleceniodawcy/ tel. kontaktowy

Sandomierz, dn. ……….………………....

Oświadczenie
Nazwa: ………………………………………………….
………………………………………………….
Adres: …………………………………………………..
…………………………………………………..
NIP: ……………………………………………………….
TEL: ..........................................................

W związku ze współpracą z jednostką budżetową MOSiR, jako kontrahent korzystający z płatnych usług
MOSIR oświadczam iż jestem:
a) Bankiem - rozumianych jako banki z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

b) Instytucją finansową - rozumianą jako jednostki, których główną działalnością jest pośrednictwo

c)

d)

finansowe (przy równoczesnym zaciąganiu zobowiązań na własny rachunek w wyniku przeprowadzania
transakcji finansowych), z wyłączeniem banków, oraz jednostki świadczące usługi pomocnicze
w stosunku do pośrednictwa finansowego. Do tej grupy podmiotów zalicza się w szczególności fundusz
inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład
ubezpieczeń, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny, dom maklerski, mające siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedsiębiorstwem niefinansowym - rozumianym jako jednostki, w których główną działalnością jest
produkcja dóbr i obród dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w szczególności
przedsiębiorstwa nie państwowe, spółki, spółdzielnie, oddziały przedsiębiorstw zagranicznych, osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniający powyżej 9 osób, grupy
producenckie, niepubliczne szkoły wyższe, spółki prowadzące działalność leczniczą, agencje
(z wyjątkiem agencji wykonawczych). Przy obliczaniu zatrudnienia uwzględnia się etaty w pełnym oraz
nie pełnym wymiarze czasu pracy.
Gospodarstwem domowym - rozumianym jako osoby lub grupy osób będące konsumentami lub
producentami rynkowymi wyrobów i usług. Do tego sektora zalicza się osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie oraz rolnicy
indywidualni, szkoły niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne o ile zatrudniają do 9 osób
włącznie (bez względu na wymiar etatu) na koniec danego okresu sprawozdawczego.

e) Instytucją niekomercyjną działających na rzecz gospodarstw domowych - rozumianych jako
instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki organizacyjne, działające na rzecz gospodarstw
domowych i będące prywatnymi pozostałymi producentami nierynkowymi. Sektor ten obejmuje związki
zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, partie polityczne, kościoły lub związki wyznaniowe mające
uregulowane stosunki z Rzeczpospolitą Polską oraz kluby społeczne, kluby kultury, rekreacyjne
i sportowe, instytucje dobroczynne i inne organizacje społeczne oraz zawodowe finansowane z
dobrowolnych wpłat pieniężnych lub w naturze od innych jednostek instytucjonalnych.
* Właściwe zaznaczyć X

…………………………………………………………………..
(podpis osoby upoważnionej oraz pieczęć firmowa)

