
kwartał  202.… r.

SPRZEDAJĄCY : Centrala  Zbytu  W ęgla  "W ĘGLOZBYT"  S.A.       40-048 Katowice,  ul. Ko ściuszki 30

BDO 000072618

1 000 000 zł

nazwa firmy: nazwa firmy:

adres siedziby: adres siedziby:

NIP: NIP:

REGON: REGON: 

tel

Stacja PKP: Bocznica:

Uwagi do listu przewozowego:

Akcyza

samochodowy kolejowy samochodowy kolejowy

………………………………………………..

………………………………………………..

SPECYFIKACJA  ZAMÓWIENIA

sortyment
wartość 
opałowa

siarka
tonaż 

zamawiany

transport Zamawiajacego (FCA)
adnotacje 

Sprzedającego 

transport  zorganizowany przez 
Sprzedaj ącego (CPT)

KOPALNIA (dot. jednej kopalni) Sposób zapłaty:

zgodnie z umową przedpłata

status PPW cena z akcyząoświadczenie o zwolnieniu

…………………….………………………………

…………………………………….. ……………………………………..

…………………………………….. ……………………………………..

PKO BP SA O/Katowice nr konta: 97102023130000320202068997

ZAMAWIAJ ĄCY / PŁATNIK: ODBIORCA (jeżeli jest inny niż zamawiający/ płatnik) :

………………………………………………..

………………………………………….

Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego :  

KRS    0000059625 NIP   634-001-35-65 REGON  271832934

ZAMÓWIENIE Nr    …………………….. …………….

przedsiębiorcaprzedsiębiorca uprzywilejowany

(umowa pozostaje w bezpośrednim ziązku z działalnością gospodarczą Zamawiającego, 
lecz nie ma ona dla niego charakteru zawodowego)

1. Zamawiający oświadcza, że w ramach niniejszego zamówienia występuje jako:

(umowa nie pozostaje w związku z działalnością 
gospodarczą Zamawiającego)

konsument  

Warunki dla Zamawiajacego zwolnionego z akcyzy :

1. Koszt transportu ponosi Zamawiający.

Oświadczenia Zamawiaj ącego (w przypadku, gdy nie posiada umowy):

Oświadczam, że zapoznałem się i wyrażam zgodę na stosowanie w ramach niniejszego zamówienia "Regulaminu sprzedaży węgla"  oraz "Zasad reklamacji" 
umieszczonych na stronie internetowej Sprzedawcy ( www.czw.com.pl )

3. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów prawa, skutkującego naliczeniem Sprzedającemu podatku akcyzowego, Zamawiający będzie zobowiązany do 
zapłaty odszkodowania w kwocie stanowiącej równowartość  zapłaconego podatku akcyzowego wraz z odsetkami ustawowymi.

Warunki dostaw - przy sprzeda ży węgla na bazie FCA lub CPT:     

Oświadczenia Zamawiajacego w sprawie statusu Przedsi ębiorcy Uprzywilejowanego

(umowa pozostaje w bezpośrednim związku      
z działalnością gospodarczą Zamawiającego)

2. Zamawiający oświadcza, iż wyraża zgodę na wyłączenie w ramach niniejszego zamówienia uprawnień wynikających z rękojmi, co potwierdza własnoręcznym podpisem 
na dole zamówienia. (nie dotyczy konsumenta)

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego w momencie, gdy towar został powierzony przewoźnikowi.                                                                                        

3. Dostawa towaru  Zamawiającemu / odbiorcy następuje w momencie, gdy towar został powierzony przewoźnikowi.

4. Koszt rozładunku wagonów i koszt ich pobytu w dyspozycji odbiorcy, a także wszelkie inne koszty, które powstaną na stacji docelowej ponosi Zamawiający lub odbiorca 
węgla.

Cena obowi ązująca u Sprzedaj ącego w dniu wysyłki / wydania w ęgla

1. Zamawiający niniejszym oświadcza, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31a (wpisa ć 
tytuł zwolnienia z akcyzy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oświadczenie z pkt. 1, będzie dodatkowo potwierdzone stosownym czytelnym podpisem na fakturze sprzedaży, którą zależy niezwłocznie zwrócić do siedziby CZW 
"WĘGLOZBYT" S.A. w Katowicach

umieszczonych na stronie internetowej Sprzedawcy ( www.czw.com.pl )

Uwagi Zamawiaj ącego: Podpis Zamawiaj ącego:


