Terespol, dnia ...

Zlecenie celne-spedycyjne
z dnia

Nr oferty

AGR/

/2014

Zlecamy dla Przedsiębiorstwa Usługowego – Handlowego AGROSTOP Sp. z o.o., ul. Kościuszki 16,
21-550 Terespol kompleksową obsługą celno-spedycyjną.
Zleceniodawca:

1. Osoba prowadząca: …………………………………………………
2. CHARAKTERYSTYKA TOWARU
Nazwa towaru:
Pozycja NHM:
Ilość wagonów:
Rodzaj wagonu:
Miejsce rozładunku/podstawienia; Terminal Przeładunkowy
przeładunek; wagon szer./ wagon normal.
Nadanie towaru po odprawie celnej ; wg dyspozycji
Sporządzenie dokumentów dostawy
3. RELACJA PRZEWOZOWA
Stacja nadania:
Stacja przeznaczenia: Małaszewicze
Przejście graniczne:
Rodzaj i miejsce odprawy celnej:
ODBIORCA:

4. KONTRAKT Nr dostarczony do Agencji Celnej
5. Warunki dostawy wg INCOTERMS 2010:

6. Termin wysyłki:
7. Forma i warunki płatności faktur:
8. Forma i warunki płatności należności celno-podatkowych – zgodnie z ofertą
9. Okres obowiązywania zlecenia:
10. Dodatkowe instrukcje/informacje:
a. integralnym załącznikiem do niniejszego zlecenia jest zaakceptowana w formie pisemnej oferta nr
AGR/
z dnia .
UWAGI:

Do niniejszego zlecenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Przewozowego, Kodeksu Wspólnotowego, Prawa
Celnego oraz Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2002 (OPWS) – http://www.pisil.3miasto.net/prawo2-pl.html, których znajomość
Zleceniodawca potwierdza podpisując niniejsze zlecenie.
Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszego zlecenia rozpatrywane Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych
właściwych dla siedziby Spółki PUH AGROSTOP Sp. z o.o.
Niniejsze zlecenie ma charakter poufny.
Zleceniodawca oświadcza, że:
 ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości poniesionej przez PUH AGROSTOP Sp. z o.o. szkody, oraz dodatkowo zapłaci
karę umowną w wysokości 100% wartości całej usługi w przypadku nie poinformowania Agencji Celnej o szczególnych cechach towaru
lub spowodowanie wykonania usługi celnej towaru innego lub o innych właściwościach fizycznych lub prawnych niż zgłoszonego w
zleceniu celnym.
 zobowiązuje się do terminowego pokrycia wszelkich kosztów i wydatków dodatkowych związanych z realizacją nin. Zlecenia
 jest płatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz upoważnia PUH AGROSTOP Sp. z o.o. do
wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy

………………………………………………………… …………………………………………………..

Miejsce i data wystawienia zlecenia Pieczęć i podpis Zleceniodawcy

