Uni-Logistics Sp. Z o.o.
Ul. Polska 19, 81-339 Gdynia
tel. ( +48 58 ) 667 99 99, info@unilogistics.pl , www.unilogistics.eu
UMOWA – ZLECENIE SPEDYCYJNE: NR
z dnia
Zlecamy Uni-Logistics Sp. Z o.o. ul. Polska 19, 81-339 Gdynia, NIP: 9581554011, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000277544, o wysokości kapitału zakładowego 50000PLN,
zorganizowanie transportu wg poniższych warunków:

1.Zleceniobiorca:
UNI-LOGISTICS SP. Z O.O.

2.Zleceniodawca:

Ul. Polska 19, 81-339 Gdynia
(nazwa firmy, adres, nr NIP lub PL-NIP)

3.Rodzaj transportu:
transport drogowy

4.Osoba prowadząca:
(imię i nazwisko, funkcja, tel., fax, e-mail)

5.Załadowca i miejsce załadunku:

6.Odbiorca i miejsce rozładunku:

(nazwa firmy, adres, osoba kontaktowa, tel./fax, e-mail)

(nazwa firmy, adres, osoba kontaktowa, tel./fax, e-mail)

7.Termin załadunku:

8.Termin rozładunku:

9.Opis towaru:

10.Rodzaj i miejsce odprawy celnej:

(nazwa, waga, rodzaj opakowania, ilość, wymiary, objętość, oznakowanie,
pozycja taryfy celnej)

Możliwość piętrowania towaru:

tak

nie

11.Towar o znaczeniu strategicznym: tak

nie

12.Ładunek niebezpieczny ADR:

z wykazu uzbrojenia, nr kontrolny

Klasa ADR:

z wykazu towarów podwójnego zastosowania,

Nr UN:

nr kontrolny

tak

Grupa pakowania:

13.Wartość ładunku:

14.Warunki dostawy:

(zgodnie z dokumentacją handlową)

(wg INCOTERMS 2000 lub 1990 – niepotrzebne skreślić)

15.Uzgodniona stawka wynagrodzenia:

16. Termin i warunki płatności:

+ VAT
17.Uwagi i dodatkowe uzgodnienia:

nie

14 dni
18.Bank i nr r-ku bankowego zleceniodawcy:

19.Załączone dokumenty:

Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo polskie oraz

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2002 (OPWS). Treść OPWS oraz Regulaminu Realizacji Zleceń Spedycyjnych

dostępna jest na
stronie internetowej: www.unilogistics.eu . Wszelkie spory rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zleceniobiorcy
Oświadczenie Zleceniodawcy: Znana nam jest treść OPWS 2002. Zobowiązujemy się do terminowego pokrycia wszelkich kosztów i wydatków związanych z realizacją niniejszego zlecenia. W
przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od jego realizacji zobowiązujemy się do uiszczenia kary umownej w wysokości 150 EUR. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa
dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

Miejsce i data wystawienia zlecenia

Pieczęć i podpis zleceniodawcy

