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ZAMÓWIENIE       Dębica, dn.................... 

Zamawiający:1 (dane do faktury) 

  

Nazwa:............................................................................................................................... 
(dokładna nazwa firmy, osoba prywatna: imię i nazwisko) 

 

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

 

reprezentowana przez ………………………………………………………………………...…. 

 

Adres (ulica):......................................................................................................... 

 

Kod pocztowy i miejscowość:.................................................................................... 

 

NIP............................................... nr KRS .......................................... 
         (NIP, KRS dotyczy tylko firm) 

 

Tel/fax........................................................................................................... 
(ew. nazwisko osoby kontaktowej) 

 
Zlecam do cynkowania ogniowego wg normy PN-EN ISO 1461 elementy stalowe wg załączonej specyfikacji. 
 
Cena umowna netto wg masy po ocynkowaniu wynosi: ………………….zł/kg+VAT 

Warunki płatności: karta płatnicza * / przelew przed odbiorem*/ przelew    …………   dni * 

Termin odbioru elementów po cynkowaniu zostanie ustalony odrębnie z Działem Handlowym. 

Warunkiem koniecznym przyjęcia konstrukcji do cynkowania jest wypełnienie, podpisanie oraz dostarczenie niniejszego Zamówienia wraz z widoczną na odwrocie Listą 
elementów do cynkowania (zamówienie i formularz dostępny do wypełnienia przy dostawie elementów w naszej ocynkowni lub na naszej stronie internetowej 
www.ocynkownia.weldon.pl)  
 
Zapoznałem się i akceptuję „Ogólne warunki handlowe dla klientów instytucjonalnych dotyczące zabezpieczeń antykorozyjnych stosowane przez Weldon Sp. z o.o. 

obowiązujące od dnia 01-07-2014 roku.” dostępne w Ocynkowni Dębica i na stronie internetowej pod adresem http://www.ocynkownia.weldon.pl/ogolne-
warunki-handlowe/ . 
 
W związku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:  
1. Państwa dane osobowe, uzyskane od naszego Klienta, wykorzystujemy w celu prawidłowego wykonywania zawartej z naszym Klientem umowy i w 
czasie jej trwania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO – czyli uzasadniony interes naszego Klienta); 
2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Weldon Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezówce 90A 
lub poprzez wiadomość e-mail na adres: kontakt@weldon.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy prawa. 
4.  Państwa dane możemy przekazywać podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi, rozpatrywania reklamacji, prawne oraz usług rozliczania 
umów (jeżeli Państwa dane zostały przekazane w celu dokonywania takich rozliczeń). 
5. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o sprostowanie nieprawidłowych danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie 
przetwarzania, dostęp do danych, w tym udzielenie informacji o przetwarzanych danych lub kopię danych, bądź sprzeciw wobec przetwarzania Państwa 
danych osobowych. 
8. Państwa  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 

10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie 
informacji. Niezależnie od powyższego każdemu kto uzna, że  przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

Do odbioru towaru upoważniona jest osoba:............................................................................................... 

.................................................................  
                                                                                          /czytelny podpis zamawiającego/ 
 

Płatności za usługę cynkowania są realizowane jedynie w formie bezgotówkowe w Dziale Handlu od 

poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00. Zapłata po godz. 15-tej tylko i wyłącznie po uzgodnieniu 

z Działem Handlu (Dyżury). 

 

                                                           
1
 
1
) Proszę wypełnić całe pole Zamawiający: CZYTELNYM PISMEM.                *) – niepotrzebne skreślić 

http://www.ocynkownia.weldon.pl/
http://www.ocynkownia.weldon.pl/ogolne-warunki-handlowe/
http://www.ocynkownia.weldon.pl/ogolne-warunki-handlowe/
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Lista elementów dostarczonych do ocynkowania 

Lp. 
Rodzaj elementów do cynkowania 

(konstrukcja, rury, słupy, obudowy itp.) 

 
Wymiary 

 

Ilość 
elementów 

Rzeczywista 
waga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

Podpis  Zamawiającego       Podpis przyjmującego materiały

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

 
 
 

Nr klienta ..............................., Nr protokołu ..........................

Jaromir
Pisanie tekstu
Uwagi: ..................................................................................................................................................................................................




