
 
      
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMULARZ ZAMÓWIENIA 

(wysłać faxem z pieczątką i podpisem) 
 

Zgodnie z obustronnymi ustaleniami między zleceniodawcą a firmą    PENTAGOS Rafał 
Piasecki zlecamy wykonanie niŜej wymienionych prac dotyczących obsługi stoiska naszej firmy na 
targach ........................................ odbywających się w terminie od .................... do .................... roku 
na terenach MTP  w Poznaniu: opis zleconych usług dla stoiska nr. .......... w hali nr. .......... 
 
wejściówkę – udostępnimy ...... szt. – proszę doliczyć do faktury ...... x ...... PLN + VAT 23% *niepotrzebne 
skreślić 
 
1.ORGANIZACJA HOSTESSY w terminie od .../..../201. do ../..../201..godziny ..:00 do..:00 
.............................. nr. kat. .......... cena netto/dzień .......... zł – ..... dni x .......... zł = .............. zł 
 
2.ORGANIZACJA HOSTESSY w terminie od .../..../201. do ../..../201..godziny ..:00 do..:00 
.............................. nr. kat. .......... cena netto/dzień .......... zł – ..... dni x .......... zł = .............. zł 
 
Ustalona całkowita cena netto: .................... PLN (słownie złotych: ..................................... 

......................................................................................................................................  ...../100)  

 
Do cen dochodzi podatek VAT 23 %. NaleŜność, zostanie uregulowana przelewem/gotówką po 
targach po wykonaniu usługi w ciągu 7 dni od wystawieniu rachunku. 
W wypadku wycofania się z umowy zleceniodawca zostanie obciąŜony kosztami obejmującymi 1 
dzień pracy hostessy. Przez okres 2 lat zleceniodawca nie moŜe zatrudniać hostess poznanych dzięki 
Agencji Pentagos bez jej pośrednictwa pod groźbą kary pienięŜnej w wysokości 2000 zł netto za kaŜdą 
udowodnioną osobę. PROSIMY FIRMĘ PENTAGOS O POTWIERDZENIE USŁUGI.   
JAKO ZLECENIODAWCA AKCEPTUJEMY śE REKLAMACJE NIE ZGŁASZANE OD RAZU 
TELEFONICZNIE – NIE BĘDĄ UZNAWANE PRZEZ FIRME PENTAGOS (W PRZYPADKU 
ORGANIZACJI HOSTESSY TEGO SAMEGO DNIA). WSZELKIE ZMIANY OSÓB SA UZGADNIANE 
PRZEZ OBIE STRONY. 
 
Bank Zachodni WBK S.A.   II oddział / Poznań 44 1090 1346 0000 0000 3419 4434 
SWIFT WBK PPL PP 
 
 
Miasto: ......................,  Data: ...../...../.201...                      ............................................ 
                       Pieczątka i podpis zleceniodawcy   

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


