
   Nr zlecenia*: ……/…………/ …………..  
                                                                                                                          nr                             Komórka OPEC                  rok 
 
 

ZLECENIODAWCA:    Gdynia, dnia ………………….. 
 
…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO 
 ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. 
 ul. Opata Hackiego 14 
   81-213 Gdynia 

ZLECENIE   USŁUGI 

Rodzaj usługi : usługa przeglądu technicznego węzła cieplnego  
                              
Koszt usługi : 100 zł + VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 

Adres obiektu: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dane do wystawienia faktury VAT: 

Płatnik (pełna nazwa): …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres (siedziba, adres zameldowania) ………………………………………………………………………………………… 

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

Dane do kontaktu: 

Imię i Nazwisko osoby do kontaktu:………………………………………………….. Telefon:……………………………… 

Adres korespondencyjny: ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

Nr NIP:  ………………………………………………………….  Nr REGON: ………………………………………………… 

Oświadczenie dotycz ące odpłatno ści: 

Jestem / nie jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą** 
Jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT** 

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

- Celem przeglądu technicznego jest wstępne stwierdzenie stanu technicznego urządzeń grzewczych na podstawie 
zewnętrznych oględzin i w oparciu o istniejący stan urządzeń pomiarowych. 
W przypadku stwierdzenia niedostatecznego opomiarowania posiadanych przez  Państwa urządzeń OPEC złoży ofertę instalacji 
zalecanego opomiarowania Państwa urządzeń. 
- Wpłata może być dokonana w kasie OPEC Sp. z o.o. przy ul. Opata Hackiego 14 lub przelewem/przekazem na konto bankowe 
OPEC Sp. z o.o.: PEKAO S.A. nr 44124035231111000043348901  (na dokumencie wpłaty należy wpisać rodzaj usługi, adres 
obiektu oraz podać nr zlecenia nadany przez OPEC Sp. z o.o.) 
- Płatność faktury – 14 dni od daty wystawienia 
 
Faktura zostanie wystawiona i wysłana na podany adres / odbiorę ją osobiście w Biurze Obsługi Klienta OPEC** 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez OPEC Sp. z o.o. w Gdyni moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie na potrzeby niniejszego Zlecenia (zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). 
 

 
 
  …………………………………………………...... 
         (czytelny podpis Zleceniodawcy, pieczątka) 
 
 
Potwierdzam, że zleconą usługę, wykonan ą zgodnie ze Zleceniem usługi otrzymałem: 
 
 
 
  ……………………………………………………………. 
                    (data, czytelny podpis Zleceniodawcy odbierającego usługę) 
 
* wypełnia OPEC Sp. z o.o. 
** niepotrzebne skreślić 

 


