
 
      
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miasto: ......................,  Data: ...../...../..........                      ............................................ 
                       Pieczątka i podpis zleceniodawcy   
 

       Zlecenie usługi obsługi stoiska CATERING  (wysłać faxem z pieczątką i podpisem) 

1. W związku z obsługą cateringową naszego stoiska na targach ........................................ w 
Poznaniu w dniach ............ - .................... . Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca 
zobowiązuje się do przygotowania cateringu w Poznaniu na MTP.  

Ilości w poszczególnych dniach  
data  data  data  data  Nazwa 

        

Cena 
netto/szt.  Suma netto  Stawka 

VAT 
Suma 
brutto  

  
 

                

  
                 

  
 

                

     Suma 
netto   

Suma 
brutto    

 
Zamówienia i zmiany muszą być składane dzień wcześniej do godziny 17.00 

2. Za wykonane zlecenie określone w § 1 Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy  
ustaloną kwotę: wg zamówień .................... PLN netto (słownie : ............... 
..................................................................................................................................... ....../100). Do cen 
netto dochodzi podatek VAT według ustawowych stawek. NaleŜność zostanie uregulowana 
przelewem/gotówką po targach po wykonaniu usługi w ciągu 7 dni od wystawieniu rachunku (ostatni 
dzień trwania usługi). Wypełniony formularz przesłać faxem. PROSIMY FIRMĘ PENTAGOS O 
POTWIERDZENIE USŁUGI. 
3. Ustalona zaliczka w wysokości brutto .................... PLN (słownie: ................................... 
..................................................................................................................................... ....../100) 
termin płatności zaliczki przelew do dnia ........................... . Po wpłynięciu zaliczki firma 
PENTAGOS wystawi fakturę zaliczkową i prześlę pocztą  na adres zleceniodawcy. 
4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu Cywilnego. 
5. W razie powstania jakichkolwiek sporów podczas realizacji nin. umowy strony zobowiązują się 
dąŜyć do ich ugodowego załatwienia, a w ostateczności oddać sprawę do rozstrzygnięcia przez sąd 
właściwy dla Zleceniodawcy. 
Bank Zachodni WBK S.A.   II oddział / Poznań 44 1090 1346 0000 0000 3419 4434 

 
Miasto: ......................,  Data: ...../...../..........                      ............................................ 
                       Pieczątka i podpis zleceniodawcy  

UWAGA !!! Prosimy o podpis i pieczątkę na 2 stronach. Dziękujemy. 

 
Zleceniobiorca: 
PENTAGOS RAFAŁ PIASECKI 
Os. Winiary 36/2, Poznań 60-655 
NIP: 781-103-06-13 
Tel/Fax 061 8 629 282, 
Kom. +48 501 254 024 
Kom. +48 500 269 166 
pentagos@poczta.onet.pl 

Zleceniodawca (dane do faktury): 
 
Nazwa: …………………………………………………………  
Ulica:   ……………………………………………………..…  
Miasto/kod: …………………………………………………...  
NIP :          ……………………………………………………. 
Tel. Stacj.    ………………………………………………. 
FAX:        ……………………………………………………. 
Osoba kontaktowa 1 …………………………………………. 
Tel. kom.     
Osoba kontaktowa 2 …………………………………………. 
Tel. kom.     ………………………………………………. 
E-Mail    ………………………………………………. 
Nr  hali    ……..…..       Nr  stoiska  …………….. 


