
Zamówienie   

Zlecenie nr: 

Data: 

Zamawiający: 
(pełna nazwa firmy/osoby 
fizycznej) 

Adres firmy/adres 
zamieszkania: 
(miejscowość, poczta, ulica, 
numer lokalu) 

NIP: 
dotyczy firm i osób 
prowadzących działalność 
gospodarczą 

Kontakt: 
(osoba prowadząca, telefon,   
e-mail) 

Pracownik Mostostal 
Siedlce 

TAK NIE

Handlowiec 
Mostostal Siedlce 

Zlecam do cynkowania ogniowego wg normy PN-EN ISO 1461 konstrukcję …………………………….. 

……………………………………………………..………....…….. w ilości ……...……… szt. o łącznym 
 rodzaj elementów 

ciężarze około ............................................ kg 

Warunki płatności:  

W przypadku uzgodnienia odroczonego terminu płatności (przelew po odbiorze) należy do zamówienia dołączyć wyciąg z KRS lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS 
o niezaleganiu z podatkami i składkami.

Warunkiem koniecznym przyjęcia konstrukcji do cynkowania jest dostarczenie zamówienia. 
Przy odbiorze towaru wymagane jest okazanie upoważnienia do odbioru.  
Termin odbioru elementów po cynkowaniu należy uzgodnić telefonicznie z ocynkownią.  

Zapoznałem się i akceptuję  „Ogólne warunki handlowe dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych stosowane przez 
Mostostal Siedlce Sp. z o.o. sp. k.” dostępne na stronie www.cynkowanie.com.pl 
Upoważniam Wykonawcę usługi do wystawienia faktury VAT za usługę zabezpieczenia antykorozyjnego bez podpisu 
Zamawiającego.

   .……………………………………………. 
 Pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do 

     reprezentowania firmy  

Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Siedlcach, ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce 
Sad Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 
KRS 0000589022   NIP 821-264-48-93     

Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k.    
ul. Terespolska 12 
08-110 Siedlce
Tel.: +48 25/643 92 70, 643 94 55
Faks: +48 25/643 96 57
e-mail: cynkowanie@polimex.pl

NIP: 821-264-48-93 
Bank: Pekao SA 
Nr 39 1240 6292 1111 0010 5589 7762 

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania wg 
wymagań wymagań PN-EN ISO 9001, PN-EN 
ISO 14001, OHSAS 18001, PN-N-18001, PN EN 
1090-1, PN-EN ISO 3824-2. 
Wszystkich gości odwiedzających nasze zakłady 
produkcyjne prosimy o przestrzeganie przepisów 
bhp, w tym w szczególności o noszenie kasków 
i okularów ochronnych oraz kamizelek 
bezpieczeństwa. 
Wykonawca usługi może przetwarzać dane 
osobowe w formie elektronicznej i papierowej. 
Wykonawca usługi będzie stosował środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych, 
a w szczególności jest zobowiązany zabezpieczyć 
dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem 
ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
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