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Zamówienie 
Nr. Projektu Zamawiającego 
(uzupełnia pracownik Mostostalu)

Data Zamówienia: 

Zamawiający: 
(pełna nazwa firmy/osoby fizycznej) 

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

NIP: 
dotyczy firm i osób prowadzących działalność gospodarczą

Kontakt: 
Imię i nazwisko 
telefon 
e-mail 
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.

Gotówka przy odbiorze

Przelew przed odbiorem
Przelew  …………dni*) 

Czy ustalono cenę za usługę: TAK NIE
.............zł/kg 

Czy konstrukcja po cynkowaniu będzie 
malowana? TAK NIE
Pracownik Działu Akwizycji Usług Cynkowniczych, 
z którym ustalono niniejsze warunki: 

Sylwester Chajewski Serwach Joanna

Grabowski Sławomir Siek Maria

Grzybowski Michał Starzewski Artur

Mikołajewska Małgorzata inny **

Olędzki Paweł

Zlecam do cynkowania ogniowego wg normy PN-EN ISO1461 ……………………………………………………. 
(rodzaj elementów)  

w ilości ………… szt. o łącznej masie około ................................. kg 

Wymagania dodatkowe………………………………………………………………………………… (czyszczenie gwintów po cynkowaniu, ponadnormatywna 
grubość powłoki cynkowej, karta pomiarowa, świadectwo jakości, prostowanie po cynkowaniu specjalne pakowanie lub inne)  

Warunkiem koniecznym przyjęcia konstrukcji do cynkowania jest dostarczenie zamówienia oraz specyfikacji materiałowej (WZ). 
Przy odbiorze towaru wymagane jest okazanie upoważnienia do odbioru.  
Termin odbioru elementów po cynkowaniu należy uzgodnić z Pracownikiem Działu Akwizycji Usług Cynkowniczych. 
Zapoznałem się i akceptuję „Ogólne warunki handlowe dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych stosowane przez Mostostal 
Siedlce Sp. z o.o. sp. k.” dostępne na stronie www.mostostal.siedlce.pl; www.cynkowanie.com.pl 
Upoważniam Wykonawcę usługi do wystawienia faktury VAT za usługę zabezpieczenia antykorozyjnego bez podpisu 
Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić 
**) wybrać właściwe 

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

reprezentowania firmy  

Mostostal Siedlce Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k. 
ul. Terespolska 12, 08-110 Siedlce 
Tel.: +48 25/64 39 753; 64 39 270; 64 39 674; 64 39 455 
e-mail: cynkowanie@polimex.pl 
www.mostostal.siedlce.pl; www.cynkowanie.com.pl 

Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania wg wymagań PN-
EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, ISO 45001, certyfikaty zgodności 
z normami PN-EN 1090-1, PN-EN ISO 3834-2 oraz Atest 
Higieniczny PZH dopuszczający je jako powłoki ochronne rur 
stosowanych do przesyłania wody pitnej. Oferujemy 
cynkowanie konstrukcji nośnych zgodnie z niemiecką wytyczną 
DAST-Richtlinie 022. 
Wszystkich gości odwiedzających nasze zakłady produkcyjne 
prosimy o przestrzeganie przepisów bhp, w tym 
w szczególności o noszenie kasków i okularów ochronnych oraz 
kamizelek bezpieczeństwa. 

Informacja RODO  
W związku ze złożonym zamówieniem Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest Mostostal Siedlce Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą 
w Siedlcach, 08-110 Siedlce. W sprawach związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 
z nami korespondencyjnie na w/w adres bądź pod adresami 
e-mail iod@polimex.pl lub rodomostostal@polimex.pl . Więcej
informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziecie 
Państwo w załączniku nr 2 (w przypadku osób fizycznych) lub w 
załączniku nr 3 (w przypadku osób prawnych) do dokumentu 
pn. „Ogólne warunki handlowe dotyczące zabezpieczeń 
antykorozyjnych stosowane przez Mostostal Siedlce Sp. z o.o. 
Sp. k.” 

Integralną częścią zamówienia są „Ogólne 
warunki handlowe”. 
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