
DATA ZAMÓWIENIA:   

Nazwa  Zamawiającego

Adres (ulica, kod, miejscowość)

                                                                                                                                                                                                                                         

NIP: 

Telefon :

Email:

ILOŚĆ W LITRACH 

                                                                                                                

                                                                                                                

KOD ODBIORCY
(podaje dostawca na WZ przy odbiorze) 

Data planowanej dostawy

Niniejszym oświadczam, że                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1. Posiadam upoważnienie/pełnomocnictwo do Zamawiającego do składania zamówień na paliwa,                                                                                                                                                                

2. Zamawiający, którego reprezentuję jest zarejestrowanym użytkownikiem systemu PUESC.                                                                                                                                                                                                                                    

3. W dniu dostawy produktu uzupełnię zgłoszenie o informację o potwierdzeniu odbioru oleju opałowego grzewczego na platformie PUESCJednocześnie zobowiązuję się do 

odbioru całości zamówionego paliwa. Jeżeli ilość przyjętego paliwa będzie przekraczać +/-10% zamówienia, wówczas zobowiązuję się do pokrycia poniesionych przez PHU Bobryk 

należności i kosztów ( wszystkich w tym publiczno-prawnych) związanych z tą dostawą .                                                                                                                                                                                                                                           

4.W przypadku gdy podmiot odbierający nie wykona obowiązku uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze paliwa 

opałowego w dniu dostawy naczelnik urzędu celno-skarbowego nałoży karę administracyjną w kwocie 5000 zł w przypadku 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż 1)Administratorem danych 

osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk Spółka Jawna z siedzibą Szczecinie przy ul. Milczańska 31 D 70-107 Szczecin (adres e-mail 

info@bobryk,pl),                                                                                                                                                                                                                             2)Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.                                                                                                                                                                                                                                            

3)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Ustawa o rachunkowości z 

dnia 29.09.1994, Ustawa o podatku VAT z dnia 11.03.2004r, Ustawa z dnia 6.12.2008r o podatku akcyzowym art. 89 ust.5 pkt 1- 2, ust.8 pkt 1 -6, ust 8,ust 8a pkt.1                                                                                                                                                                  

4)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu roku obrachunkowego,                                                                                                                               

5)Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do cofnięcia zgody,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6)Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,                                                                                                                                                                                                                                                        

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Czytelny podpis (pieczątka firmowa) 

PRODUKT

* INFORMACJA  Z DOKUMENTU POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA                                             

REJESTRACYJNEGO   AKC-PR/U: POZ C/P.6                                          

(pole obowiązkowe do wypełnienia)

* INFORMACJA  Z DOKUMENTU POTWIERDZENIA ZGŁOSZENIA                                             

REJESTRACYJNEGO   AKC-PR/U: POZ C/P.6                                        

(pole obowiązkowe do wypełnienia)

Numer identyfikacyjny miejsca 

Numery identyfikacyjne urządzeń grzewczych 

niestacjonarnych

ZAMÓWIENIE

Dostawa do pośredniczącego podmiotu olejowego (PPO)

Telefon do kontaktu:  

ADRES DOSTAWY

 Dostawa do urządzenia grzewczego stacjonarnego  (ZPO) 

 Dostawa do urządzeń grzewczych niestacjonarnych (ZPO)

OLEJ NAPĘDOWY GRZEWCZY (OLEJ OPAŁOWY)

NUMER REFERENCYJNY
 ( podaje dostawca na WZ przy odbiorze )

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe                

Dariusz Bobryk, Dorota Bobryk Sp.Jawna                                                            

ul. Milczańska 31d 70 – 107 Szczecin

tel./fax.: +48/91 483 6688

kom.: 605 190 607

e – mail: dostawy@bobryk.pl


