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      Leszno, dn. …………………. 

ZAMÓWIENIE NA ŻUŻEL 

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

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

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

…......................................................                                            .         …………………………………….                                                                                                                
      (dane klienta) 

Proszę o sprzedanie żużla wraz z transportem w ilości ………….. m ³. 

Żużel proszę dostarczyć pod adres: 

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

 

Dokonano wpłaty:   Faktura: nr   ………………………….…… 

 

                                 Paragon nr   ………………………………. 

 

                                  - żużel na kwotę   ………………….…..… PLN 

  

                                              - usługa na kwotę   ………………..….…... PLN 

 
Sposób płatności: …………………………… 

Koszty zakupu i transportu zostaną uregulowane po otrzymaniu faktury VAT w formie gotówki lub przelewem. 

Oświadczam, że jestem/ nie jestem* płatnikiem podatku VAT.  

Upoważniam MPEC Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT  bez mojego podpisu. 

* niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że żużel zakupiony w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 12 w Lesznie 64-100 

zostanie wykorzystany na własne cele, do stabilizacji i poprawy właściwości technicznych gruntów, w szczególności do utwardzenia nawierzchni, 

utwardzenia dróg gruntowych, dróg wewnętrznych, placów, wjazdów, podjazdów w sposób niepowodujący negatywnych oddziaływań na 

środowisko oraz życie i zdrowie ludzi. 

 

CZYTELNY PODPIS  ……………………………………...………. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie ul. Spółdzielcza 12. 
2. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zakupem szlaki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c RODO. 
3. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora oraz ochrony Pani/a interesów. 
4. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 

wobecprzetwarzania , przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


