2019

ZAMÓWIENIE
zestawienia cen paliw
ZAMA

(dane do faktury) :

Ulica

Kod

Miejscowość

Województwo

Telefon

Fax

E-mail

NIP

Osoba zamawiająca

Telefon

E-mail

OKRES PRZEKAZYWANIA ZESTAWIEŃ (dd/mm/rrrr):
Od

Do

ZAMÓWIENIE ZESTAWIEŃ:
Od

Do

ZAMAWIAM (prosimy o zaznaczenie odpowiedniej pozycji):
Zestawienie średnich cen krajowych, z podziałem na miesiące:
❏ ON
1 miesiąc
6 miesięcy
12 miesięcy

❏ Pb95
❏ LPG
(za jeden produkt)
❏ 100
❏ 300
❏ 500

Wszystkie
rodzaje paliw
❏ 200
❏ 600
❏ 1000

Zestawienie średnich cen krajowych, z podziałem na tygodnie:
❏ ON
1 miesiąc
6 miesięcy
12 miesięcy

www.paliwa.pl

❏ Pb95
❏ LPG
(za jeden produkt)
❏ 100
❏ 500
❏ 900

Wszystkie
rodzaje paliw
❏ 200
❏ 1000
❏ 1800

Polska Izba Paliw Płynnych
00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 19 lok. 521

tel./fax (22) 637 50 77
e-mail: izba@paliwa.pl

2019

ZAMÓWIENIE
zestawienia cen paliw
Zestawienie średnich cen krajowych, z podziałem na miesiące i województwa:
❏ ON
1 miesiąc
6 miesięcy
12 miesięcy

Wszystkie
rodzaje paliw
❏ 400
❏ 1600
❏ 3600

❏ Pb95
❏ LPG
(za jeden produkt)
❏ 200
❏ 800
❏ 1800

Zestawienie średnich cen krajowych, z podziałem na tygodnie i województwa:
❏ ON
1 miesiąc
6 miesięcy
12 miesięcy

Wszystkie
rodzaje paliw
❏ 600
❏ 2200
❏ 4400

❏ Pb95
❏ LPG
(za jeden produkt)
❏ 300
❏ 1100
❏ 2200

Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.
Uwagi: ________________________________________________________ ____________________
Wartość zamówienia:_________________zł +VAT
1. Warunkiem otrzymania zamówionego Zestawienia cen paliw jest przesłanie zamówienia oraz dokonanie przedpłaty na konto Polskiej Izby Paliw Płynnych:
67 1090 1043 0000 0000 0503 3072.
2. Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z potwierdzenie zapłaty należy przesłać e-mailem na adres: izba@paliwa.pl
3. Polska Izba Paliw Płynnych zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

Zgodnie ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję, że Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w
(00-195) Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok 521. Dane osobowe zamieszczone w niniejszym formularzu zgłoszenia przetwarzane są w celu realizacji wskazanego wyżej szkolenia oraz w celach
marketingowych. Jednocześnie informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji tego zgłoszenia. W celu zapoznania się z Polityką ochrony danych osobowych oraz wszelkim przysługującym Państwu
prawom prosimy o zapoznanie się z „Polityką Ochrony Danych Osobowych w PIPP” dostępną na stronie paliwa.pl.
* Niepotrzebne skreślić (pole obowiązkowe)
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie od Polska Izba Paliw Płynnych (PIPP) z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987 środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) jak również na użycie przez PIPP urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku
Prawo telekomunika-cyjne (Dz. U. 2014 poz. 243).Oświadczam, że zdaję sobie sprawę, że wyrażanie zgody jest dobrowolne, zaś sama zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polska Izba Paliw Płynnych z siedzibą w Warszawie (00-195), ul. Słomińskiego 19, lok. 521 wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987 w celach marketingowych oraz statystycznych w zakresie wskazanym w powyższym formularzu. Zdaję sobie sprawę, że
podanie moich danych jest dobrowolne, zaś podstawą tego przetwarzania jest wyrażenie przeze mnie zgody. Zdaję sobie sprawę, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizowania świadczeń związanych z wyżej wskazanym celem marketingowym lub statystycznym – najpóźniej do momentu wycofania zgody.
Wycofanie może nastąpić poprzez skierowanie wiadomości e-mail na adres: izba@paliwa.pl.

Zamawiający oświadcza, że w stosunku do PIPP nie występują powiazania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT oraz, że nie jest podmiotem powiązanym
w rozumieniu. art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT lub art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. Powiązania, o których mowa oznaczają jeden z poniższych związków: 1. podmioty,
z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub 2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: a) ten sam inny podmiot lub b)
małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub 3. spółkę niemającą osobowości
prawnej i jej wspólników, lub 4. podatnika i jego zagraniczny zakład.

❏ Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury
w formie elektronicznej na adres e-mailowy:
Podpis osoby upoważnionej do wydawania dyspozycji w zakresie faktur.
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